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1 UVOD 

 
1.1 Podatki izvirnega povzročitelja odpadkov  
 

Izvirni povzročitelj 
odpadkov: 

 

 

Univerza v Mariboru 

Slomškov trg 15 

2000 Maribor 
 

 

Matična številka: 5089638000 

ID št. za DDV: SI 71674705 

tel.: +386 2 23 55 280 

e-pošta: rektorat@um.si 
 

Odgovorna oseba: prof. dr. Zdravko Kačič, rektor 

 
 

Univerza v Mariboru s članicami univerze - fakultetami opravlja dejavnost visokošolskega 
izobraževanja (85.422). Univerzo v Mariboru sestavlja 17 fakultet, ki ponujajo dodiplomske in 
podiplomske študijske programe, Študentski domovi in Univerzitetna knjižnica. 
 
Članice Univerze v Mariboru : 
 

 Št. Članice  Okr.  Lokacija  Naslov 

1 Univerza v Mariboru ‐ Rektorat UM MB    Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

2 Pravna fakulteta PF MB Mladinska ulica 9, 2000 Maribor  

3 Ekonomsko‐poslovna fakulteta EPF MB Razlagova 14, 2000 Maribor 

4 
Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede 

FKBV MB Pivola 10, 2311 Hoče 

5 Fakulteta za varnostne vede FVV LJ Kotnikova 8, 1000 Ljubljana 

6 Medicinska fakulteta MF MB Taborska ulica 8, 2000 Maribor 

7 Študentski domovi ‐ uprava SD MB 
Gosposvetska cesta 83, 2000 
Maribor 

8 
Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko  

FERI MB Koroška cesta 46, 2000 Maribor 

9 Fakulteta za organizacijske vede FOV KR Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 



 
Načrt gospodarjenja z odpadki  

          
  

                                             stran  8/75  
 

10 
Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko 

FNM MB 
Koroška cesta 160, 2000 
Maribor 

11 Filozofska fakulteta FF MB 
Koroška cesta 160, 2000 
Maribor 

12 Pedagoška fakulteta PEF MB 
Koroška cesta 160, 2000 
Maribor 

13 Fakulteta za logistiko FL CE Mariborska cesta 7, 3000 Celje 

14 Fakulteta za zdravstvene vede FZV MB Žitna ulica 15, 2000 Maribor 

15 Fakulteta za energetiko FE 
KK Hočevarjev trg 1, 8270 Krško 

VE Koroška cesta 62a,3320 Velenje 

16 
Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in 
arhitekturo 

FGPA MB 
Smetanova ulica 17, 2000 
Maribor 

17 Fakulteta za strojništvo FS MB 
Smetanova ulica 17, 2000 
Maribor 

18 
Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

FKKT MB 
Smetanova ulica 17, 2000 
Maribor 

19 Fakulteta za turizem FT BR 
Cesta prvih borcev 36, 8250 
Brežice 

20 Univerzitetna knjižnica Maribor UKM MB Gospejna ulica 10, 2000 Maribor 

 
 
1.2 Vrste nastalih odpadkov 

Na Univerzi v Mariboru nastajajo odpadki pri dejavnosti izvajanja visokošolskega izobraževanja na 
fakultetah, v študentskih domovih in v knjižnici. Odpadki so predvsem pisarniški papir, odpadni 
tiskarski tonerji, zavržena električna in elektronska oprema ter odpadna embalaža, na medicinski 
fakulteti in fakulteti za zdravstvene vede nastajajo tudi odpadki iz zdravstva, na fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo, pa odpadne laboratorijske kemikalije. 
 
 
1.3 Namen  

Univerza v Mariboru ima kot izvirni povzročitelj odpadkov izdelan načrt gospodarjenja z odpadki, v 
skladu s katerim izvaja ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter druge 
ukrepe v skladu z Uredbo o odpadkih. Načrt velja za vsako posamezno lokacijo na kateri nastajajo 
odpadki. 
 
Univerza v Mariboru je zavezanec za izdelavo Načrta gospodarjenja, ker v posameznem 
koledarskem letu zaradi izvajanja dejavnosti nastane skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih 
odpadkov. Skupno ne nastane več kot več kot 150 ton odpadkov. 
 
 
1.4 Zakonski okvir  

Načrt ravnanja z odpadki je izdelan v skladu s 27. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS št.  
77/22). 
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Načrt ravnanja z odpadki vsebuje: 

1. podatke o količinah nastalih odpadkov po številkah odpadkov, 
2. opis obstoječih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in 

zmanjševanje nastajanja odpadkov, 
3. opis predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in 

zmanjševanje nastajanja odpadkov z navedbo rokov izvedbe, 
4. opredelitev do zahtev za ločeno zbiranje v skladu z 18. členom te uredbe, 
5. podatke o začasnem skladiščenju odpadkov po številkah odpadkov, vključno z odpadki, ki 

se skladiščijo ločeno zaradi oddaje v pripravo za ponovno uporabo, 
6. podatke o načinu zagotavljanja obdelave odpadkov z oddajo ali prepuščanjem odpadkov v 

skladu s 24. členom te uredbe, 
7. opis ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo 

zdravje pri začasnem skladiščenju odpadkov v skladu z 19. členom te uredbe in 
8. opis ukrepov in nalog, povezanih z varstvom pred požarom pri ravnanju z odpadki. 

 
V 10. poglavju so vključene še vsebine, ki jih predpisuje 8. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 
nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah 
(Uradni list RS, št. 89/08 in 44/22 – ZVO-2) : 

-  načinu ločevanja posameznih vrst odpadkov iz zdravstva na kraju njihovega nastanka, 
- načinu označevanja posod in vreč ter o vrsti materiala, iz katerega so posode in vreče izdelane, 
- prevozu odpadkov iz zdravstva na območju, na katerem se opravlja zdravstvena ali 

veterinarska dejavnost, 
-  zbiralnici ter o njenem vzdrževanju in čiščenju, 
-  začasnem skladiščenju odpadkov iz zdravstva v zbiralnici ali zbiralnicah, 
-  urnikih oddaje odpadkov iz zdravstva zbiralcem, 
- notranjih navodilih o ravnanju z odpadki iz zdravstva in drugimi odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, 
-  usposabljanju zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki iz zdravstva, 
-  finančnem vrednotenju načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva 

 
 
 

2 PODATKI O KOLIČINAH NASTALIH ODPADKOV PO ŠTEVILKAH 
ODPADKOV 

 
 
2.1 Odpadki, ki nastajajo na Univerzi v Mariboru (vse članice) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

08 03 18 Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 08 03 17 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke 

15 01 02 Plastična embalaža 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi 
snovmi 

15 02 03 Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 
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15 02 02 

16 01 03 Izrabljene gume 

16 02 13* Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 
in 20 01 35 

16 02 14 Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 do 16 02 13 

16 02 16 Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso navedene v 16 02 15 

16 05 06* 
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno 
z mešanicami laboratorijskih kemikalij 

16 10 01* Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi 

17 09 04 Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene 
v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri 
zbiranju in odstranjevanju 

18 01 04 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri 
zbiranju in odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

18 01 06* Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo 

18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06 

18 02 02* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb zahtevajo posebno ravnanje pri 
zbiranju in odstranjevanju 

18 02 03 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne zahtevajo posebnega ravnanja pri 
zbiranju in odstranjevanju 

19 12 01 Papir ter karton in lepenka 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 

20 01 02 Steklo 

20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij 

20 01 25 Jedilno olje in masti 

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi (3), ki ni 
navedena v 20 01 21 in 20 01 23 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 
in 20 01 35 

20 01 38 Les, ki ni naveden v 20 01 37 

20 01 39 Plastika 

20 01 40 Kovine 

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki 

20 03 07 Kosovni odpadki 
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2.2 Odpadki, ki nastajajo na posameznih lokacijah Univerze v Mariboru 

 UM in članice UM Vrsta odpadka (številka) 

UM Univerza v Mariboru ‐ Rektorat 20 01 36 
PF Pravna fakulteta 03 03 08 

08 03 18 
20 03 07 

EPF Ekonomsko‐poslovna fakulteta 08 03 18 
16 02 16 
20 01 01 
20 01 35* 
20 01 36 

FKBV Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 08 03 18 
15 01 01 
15 01 02 
16 01 03 
16 05 06* 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 08 
20 01 25 
20 01 40 

FVV Fakulteta za varnostne vede 08 03 08 
15 01 01 
15 01 02 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 08 
20 01 36 

MF Medicinska fakulteta 15 01 10 
15 02 03 
16 10 01* 
18 01 01 
18 01 03* 
18 01 04 
18 01 06* 
18 02 02* 
18 02 03 
20 01 01 

SD Študentski domovi ‐ uprava 08 03 18 
16 01 03 
20 01 01 
20 01 21 
20 01 35* 
20 01 38 
20 02 01 
20 03 07 

FERI Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko  

08 03 18 
19 12 01 
20 02 01 
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FOV Fakulteta za organizacijske vede 16 02 13* 
16 02 14 
20 01 01 
20 02 01 

FNM Fakulteta za naravoslovje in matematiko 08 03 18 
15 01 01 
20 01 36 
20 03 07 

FF Filozofska fakulteta 
PEF Pedagoška fakulteta 

FL Fakulteta za logistiko 08 03 18 
19 12 01 
20 03 07 

FZV Fakulteta za zdravstvene vede 08 03 18 
15 01 10* 
18 01 03* 
18 01 04 
18 01 06* 
20 01 01 
20 01 36 
20 01 40 

FE Fakulteta za energetiko, Krško in Velenje 20 01 36 
FGPA Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 

arhitekturo 
08 03 18 
20 01 01 

FS Fakulteta za strojništvo 08 03 18 
16 05 06* 
17 09 04 
18 01 04 

FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 08 03 18  
16 02 14 
16 05 06* 
18 01 07 

FT Fakulteta za turizem 08 03 18 
UKM Univerzitetna knjižnica Maribor 08 03 18 

15 01 06 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 08 
20 03 01 

 
 
2.3 Skupne količine nastalih odpadkov  

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

108 514 493 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 0 800 2.128 
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iz lepenke 

15 01 02 Plastična embalaža 0 2.722 1.620 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

17 0 10 

15 02 03 
Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in 
zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02 

0 980 1760 

16 01 03 Izrabljene gume 0 0 28 

16 02 13* Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

100 0 0 

16 02 14 
Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 
do 16 02 13 

950 0 522 

16 02 16 
Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, 
ki niso navedene v 16 02 15 

0 400 42 

16 05 06* 
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih kemikalij 

3.037 187 130 

16 10 01* 
Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo 
nevarne snovi 

0 6.840 0 

17 09 04 
Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz 
rušenja objektov, ki niso navedene v 
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

2.500 0 0 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) 21 0 0 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

702 508 1.149 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

255 301 480 

18 01 06* 
Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

223 180 175 

18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06 0 1780 2.000 

18 02 02* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

78 77 194 

18 02 03 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

0 0 10.580 

19 12 01 Papir ter karton in lepenka 480 0 240 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 5.325 10.670 9.160 

20 01 02 Steklo 10.420 0 0 
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20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

0 0 1.921 

20 01 25 Jedilno olje in masti 0 0 272 

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 
20 01 21 in 20 01 23 

0 160 307 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

2.059 636 1.180 

20 01 38 Les, ki ni naveden v 20 01 37 10 200 1.760 

20 01 39 Plastika  9 0 0 

20 01 40 Kovine 10 0 6.638 

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki 0 240 295 

20 03 07 Kosovni odpadki 9.940 11.020 10.580 

Skupaj količina vseh odpadkov v kg 36.244 38.215 53.664 

 
 
2.4 Količine odpadkov po posameznih lokacijah nastanka  
 

2.4.1 Univerza v Mariboru ‐ Rektorat, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

1580 186 126 

 
 

2.4.2 Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor – PF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

03 03 08  
Odpadki iz sortiranja papirja ter kartona in 
lepenke, namenjenih za recikliranje 

0 1550 0 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

0 26 18 

20 03 07 Kosovni odpadki 500 0 0 
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2.4.3 Ekonomsko – poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor – EPF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

74 158 33 

16 02 16 
Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, 
ki niso navedene v 16 02 15 

0 400 42 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 2.760 4.910 1.116 

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 
20 01 21 in 20 01 23 

0 160 257 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

0 450 413 

 
 

2.4.4 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče – FKBV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

0 0 30 

15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

0 180 660 

15 01 02 Plastična embalaža 0 1.960 1.020 

16 01 03 Izrabljene gume 0 0 28 

16 05 06* 
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih kemikalij 

100   

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 1.480 0 0 

20 01 02 Steklo 10.420 0 0 

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

0 0 1.921 

20 01 25 Jedilno olje in masti   272 

20 01 40 Kovine   1660 
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2.4.5 Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana – FVV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

15 27 0 

15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

2100 2450 3500 

15 01 02 Plastična embalaža 390 455 650 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 1085 1740 2380 

20 01 02 Steklo 18 21 30 

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

70 90 130 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 
35 

339 186 126 

 
 

2.4.6 Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor - MF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

27 0 0 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

17 0 0 

15 02 03 
Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in 
zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02 

0 0 517 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) 21 0 0 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

702 508 1.102 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

204 222 272 

18 01 06* 
Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

223 180 173 
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18 02 02* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

78 77 194 

18 02 03 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

0 0 20 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 0 0 860 

 
 

2.4.7 Študentski domovi ‐ uprava, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor - ŠD 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

20 0 0 

16 01 03 Izrabljene gume 0 50 25 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 5.517 6.300 7.203 

20 01 21 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 29190 01 23 in 
20 01 35 

105 110 100 

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 
20 01 21 in 20 01 23 

1.120 1.202 1.133 

20 01 38 Les, ki ni naveden v 20 01 37 1.360 1.400 1.760 

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki 61.137* 5.200 8.746 

20 03 07 Kosovni odpadki 3.960 4.200 10.580 

 
 

2.4.8 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 

Maribor - FERI 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

0 85 0 

19 12 01 Papir ter karton in lepenka 0 0 1187 

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki 0 0 295 
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2.4.9 Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj - FOV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

16 02 13* 
Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne 
sestavine (3), in ni navedena v 16 02 09 do 
16 02 12 

100 0 0 

16 02 14 
Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 
do 16 02 13 

950 0 0 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 0 1000 kg 0 

20 02 01 Bio razgradljivi odpadki 0 31 mᵌ 0 

 
 

2.4.10 Fakulteta za naravoslovje in matematiko – FNM, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 

160, 2000 Maribor – FF, Pedagoška fakulteta – PEF, vse Koroška cesta 160, 2000 

Maribor   

(odpadke zbirajo in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

95 95 95 

15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

700 0 0 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

0 0 2360 

20 03 07 Kosovni odpadki 0 0 2800 

 
 

2.4.11 Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje – FL 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

20 7 6 
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19 12 01 Papir ter karton in lepenka 480 0 240 

20 03 07 Kosovni odpadki 1.260 0 0 

 
 

2.4.12 Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor - FZV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 3 10 

 

10 

 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

0 0 10 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

0 0 47 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

30 21 185 

18 01 06* 
Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

0 0 2 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 0 2800 400 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

40 0 0 

20 01 40 Kovine 0 0 98 

 
 

2.4.13 Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško in Koroška cesta 62a, 3320 

Velenje – FE 

(odpadke, ki nastanejo v Velenju zbirajo v Krškem in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

60  40 110 
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2.4.14 Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, 

2000 Maribor - FGPA 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

0 8 10 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 0 0 460 

 
 

2.4.15 Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor -FS 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

0 37 0 

16 05 06 
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih kemikalij 

557 

 
187 

 
130 

17 09 04 
Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz 
rušenja objektov, ki niso navedene v 
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

2.500 0 0 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

21 58 23 

 
 

2.4.16 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor - FKKT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

0 0 7 

16 02 14 Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 0 0 522 
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do 16 02 13 

16 05 06* 
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih kemikalij 

4.760 1.780 0 

18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06 0 0 2.000 

 
 

2.4.17 Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice - FT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

16 0 0 

 
 

2.4.18 Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor – UKM 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

0 1 0 

15 01 06 Mešana embalaža 650 450 450 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 1800 1500 1500 

20 01 02 Steklo 100 100 100 

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

1500 1400 1400 

20 03 01  Mešani komunalni odpadki 550 500 500 

 
 
2.5 Opis odpadkov in izvor odpadkov po posameznih članicah 
 

2.5.1 Univerza v Mariboru - Rektorat, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

20 01 36 
Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 

Električna in elektronska 
oprema 

Menjava opreme z 
novo opremo 
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20 01 23 in 20 01 35 

 
 

2.5.2 Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor – PF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

03 03 08  
Odpadki iz sortiranja papirja 
ter kartona in lepenke, 
namenjenih za recikliranje 

Urejanje arhiva fakultete Urejanje arhiva 
fakultete 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Delo v pisarnah - tiskanje Menjava tonerjev in 
kartuš ob izpraznitvi 

20 03 07 
Kosovni odpadki Pri prenovi prostorov 

fakultete 
Dotrajanost 

 
 

2.5.3 Ekonomsko – poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor – EPF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Delo v pisarnah - 
tiskanje 

Menjava tonerjev in 
kartuš ob izpraznitvi 

16 02 16 
Sestavine, odstranjene iz 
zavržene opreme, ki niso 
navedene v 16 02 15 

Oprema za IT in 
telekomunikacije  

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 

20 01 01 

Papir ter karton in lepenka Delo v pisarnah – 
zapisniki, poročila, pisni 
izpit, seminarske 
naloge,…  
 
Delo v knjižnici,… 

Papir za odvoz v razrez 
in uničenje zaradi 
varstva osebnih 
podatkov 
Odpisani učbeniki, 
knjige, revije… 

20 01 35* 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki 
ni navedena v 20 01 21 in 
20 01 23 

Oprema za IT in 
telekomunikacije  

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35 

Oprema za IT in 
telekomunikacije  

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 

 
 

2.5.4 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče – FKBV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 
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08 03 18 
 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Prazne kartuše za 
tiskalnike 

Tiskanje dokumentov 

15 01 01 
 

Papirna in kartonska 
embalaža ter embalaža iz 
lepenke 

Papirna in kartonska 
embalaža za kmetijske 
pridelke 

Pri proizvodnji 
kmetijskih pridelkov, 

skladiščenju in prodaji   

15 01 02 
 

Plastična embalaža 
 

Plastična embalaža za 
kmetijske pridelke (gajbice, 
platoji, vreče, folija) 

Pri proizvodnji 
kmetijskih pridelkov, 

skladiščenju in prodaji   

16 01 03 
Izrabljene gume 
 

Obrabljene pnevmatike od 
kmetijskih strojev 

Obraba pnevmatik 

16 05 06 
 

Laboratorijske kemikalije, ki 
sestojijo iz nevarnih snovi 
ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih 
kemikalij 

Različne kemikalije iz 
laboratorijev  

Ostanek pri 
pedagoško 

raziskovalnem delu 

20 01 01 
 

Papir ter karton in lepenka 
 

Papirna in kartonska 
embalaža za kmetijske 
pridelke 

Pri proizvodnji 
kmetijskih pridelkov, 

skladiščenju in prodaji   

20 01 02 
 

steklo 
 

Steklena embalaža 
(steklenice) za sokove, 
žganja, olja 

Pri proizvodnji 
kmetijskih pridelkov, 

skladiščenju in prodaji 
se polomi ali izprazni  

20 01 08 
 

Biorazgradljivi kuhinjski 
odpadki in odpadki iz 
restavracij 

Odpadki iz kuhinje Ostanki hrane 

20 01 25 
 

Jedilno olje in masti Odpadki iz kuhinje Ostanki hrane 

 
 

2.5.5 Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana – FVV 

 
Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Izpraznjeni tiskarski 
tonerji 

Odpadki nastanejo 
zaradi uporabe pri 
pisarniškem delu 
(tiskanje) 

15 01 01 Papirna in kartonska 
embalaža ter embalaža iz 
lepenk 

Prazna papirna in 
kartonska embalaža 

Odpadki nastanejo 
zaradi uporabe pri 
pisarniškem delu 
(tiskanje) 

15 01 02 Plastična embalaža Prazna plastična 
embalaža 

 

Odpadki nastanejo 
pri pisarniškem delu, 
kuhinji, popravilih, 
čiščenju 
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20 01 01 

Papir ter karton in lepenka Odpadni papir 

 

Odpadki nastanejo 
pri pisarniškem delu, 
kuhinji, popravilih, 
čiščenju 

20 01 02 

Steklo Odpadno steklo 

 

Prazna steklena 
embalaža 

Odpadki nastanejo v 
kuhinji 

20 01 08 

Biorazgradljivi kuhinjski 
odpadki in odpadki iz 
restavracij 

Biorazgradljivi odpadki 

 

Odpadki nastanejo v 
kuhinji, od malic 
zaposlenih, 
obiskovalcev 
fakultete 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena pod 20 01 21, 20 
01 23 in 20 01 35 

oprema za IT in 
telekomunikacije  

 

 

Menjava opreme z 
novo opremo zaradi 
dotrajanosti 

Odpadki nastanejo 
zaradi dotrajanosti 
opreme pri 
pisarniškem delu 

 
 

2.5.6 Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor - MF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

15 01 10 Embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi ali je 
onesnažena z nevarnimi 
snovmi 

Embalaža porabljenih 
kemikalij 

Odpadki nastajajo pri  
pedagoškem procesu in 
lab delu 

15 02 03 Absorbenti, filtrirna sredstva, 
čistilne krpe in zaščitna 
oblačila, ki niso navedeni v 
15 02 02 

Filtri prezračevalnih 
naprav 

Odpadki nastajajo pri 
zamenjavi filtrov 

16 10 01 Odpadne vodne raztopine, ki 
vsebujejo nevarne snovi 

Odpadna voda, ki se 
zbira iz secirnih miz in 
talnih odtokov secirnice 

Odpadki nastajajo pri  
pedagoškem procesu 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 
03) 

Rezila, injekcijske igle 
uporabljene na modelih 

Odpadki nastajajo pri  
pedagoškem procesu in 
lab delu 

18 01 03 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in odstranjevanju 

Infektivni odpadki 
(epruvete in plastični 
material ki je bil v stiku s 
človeško krvjo, 
serumom, DNK, RNK, 
slino, brisi) 

Odpadki nastajajo pri 
delu v laboratoriju, 
pedagoškem procesu, 
ambulantni dejavnost 
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18 01 04 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, 
mavčni povoji, oblačila za 
enkratno uporabo, plenice) 

Rokavice, podloge za 
bolniške postelje v amb 
dejavnosti. 

Odpadki nastajajo pri 
delu v laboratoriju, 
pedagoškem procesu, 
ambulantni dejavnosti 

18 01 06 Kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

Odpadne kemikalije Odpadki nastajajo pri 
delu v laboratorij, 
pedagoškem procesu 

18 02 02 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužb 
zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in odstranjevanju 

Živalska kri, serum, brisi 
ustnih sluznic, plastika v 
stiku s to vrsto odpadka 

Odpadki nastajajo pri 
delu v laboratoriju 

18 02 03 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

Opis odpadka: rokavice, 
agarozni geli 

Odpadki nastajajo pri 
delu v laboratoriju 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka Dokumentacija za 
uničenje in razrez 

Pri delovnem procesu 

 
 

2.5.7 Študentski domovi ‐ uprava, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor - ŠD 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Tonerji laserskih 
tiskalnikov, nastajajo 
zaradi tiskanja 

 

Potrošni material 

16 01 03 
Izrabljene gume Izrabljene gume 

nastajajo zaradi vožnje 
z vozili 

Potrošni material 

20 01 01 
Papir ter karton in lepenka Odpadni papir časopisa 

in kartonskih škatel 
Po dobavi artiklov 

20 01 21 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
29190 01 23 in 20 01 35 

Fluorescentne žarnice Menjava zaradi okvar  

20 01 35* 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki 
ni navedena v 20 01 21 in 
20 01 23 

Hladilniki in 
zamrzovalniki 

Menjava zaradi okvar ali 
dotrajanosti 

20 01 38 Les, ki ni naveden v 20 01 37 Ostanki zelenega 
obreza ob  vzdrževanju 

Skrb za urejenost 
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živih meja in ostalih 
zelenih površin 

20 02 01 
Biorazgradljivi odpadki Odpadki, ki nastajajo ob 

uporabi hrane 
Ostanki hrane 

20 03 07 
Kosovni odpadki Pohištveni les ob 

zamenjavi opreme 
Dotrajanost 

 
 

2.5.8 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 

Maribor - FERI 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Odpadki nastajajo 
zaradi dela v pisarnah - 

tiskanja 

Odpad je nastal zaradi 
tiskanja 

19 12 01 

Papir ter karton in lepenka Odpadki nastanejo 
zaradi odvoza 

dokumentacije v 
uničenje  

Odpadki so nastali pri 
odvozu dokumentacije, 

ki je namenjena za 
uničenje 

20 02 01 
Biorazgradljivi odpadki Odpadno listje in trava  Odpadki so nastali pri 

obrezovanju drevja in 
urejanju okolice 

 
 

2.5.9 Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj - FOV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

16 02 13* 

Zavržena oprema, ki vsebuje 
nevarne sestavine (3), in ni 
navedena v 16 02 09 do 16 
02 12 

baterije 

oprema je bila 
pokvarjena  

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 

16 02 14 

Zavržena oprema, ki ni 
navedena v 16 02 09 do 
16 02 13 

oprema za IT in 
telekomunikacije 
(računalniki, tiskalniške 
enote, osebni 
računalniki (CPE, miška, 
in tipkovnica brez 
ekrana), prenosni 
računalniki (CPE, miška 
in tipkovnica vključeni, 
brez ekrana) , 
računalniki, tiskalniki, 
oprema za kopiranje, 
namizni kalkulatorji, 
mobilni telefoni, 

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 
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odzivniki, drugi izdelki 
ali oprema za prenos 
zvoka, slike ali drugih 

oprema je bila 
pokvarjena ali dotrajana  

20 01 01 

Papir ter karton in lepenka Papir – razrezan papir 

Izpisi ki jih ne 
potrebujemo za 
arhiviranje 

Izpisi ki jih ne 
potrebujemo za 
arhiviranje 

20 02 01 

Bio razgradljivi odpadki Urejanje okolice 
fakultete 

Razraščeno zelenje v 
okolici stavbe  

Žaganje grmičevja, 
urejanje nasadov pred 
stavbo 

 
 

2.5.10 Fakulteta za naravoslovje in matematiko – FNM, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 

160, 2000 Maribor – FF, Pedagoška fakulteta – PEF, vse Koroška cesta 160, 2000 

Maribor   

(odpadke zbirajo in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

tiskarski tonerji; delo v 
pisarnah - tiskanje 

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 

15 01 01 

Papirna in kartonska 
embalaža ter embalaža iz 
lepenke 

fascikli, papirna in 
kartonska embalaža; 
delo v pisarnah - 
pisarniški in drugi 
material 

Nakup pisarniškega in 
drugega materiala 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35 

oprema za IT in 
telekomunikacije, 
prenosni računalniki, 
stacionarni računalniki, 
telefonija, druga oprema; 
delo v pisarnah - 
dotrajanost komponent 

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 

20 03 07 

Kosovni odpadki pohištveni material, 
izdelki iz lesa, plastični 
odpadki, bela tehnika, 
električna oprema, itd.; 
dotrajanost opreme 

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 
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2.5.11 Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje - FL 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Poraba po pisarnah tiskanje 

19 12 01 

Papir ter karton in lepenka Odpadek nastane pri 
prejemu paketov, od 
tiskanja, razne tiskovine 
po pošti, arhiva … 

pisarne 

20 03 07 
Kosovni odpadki Odpis polomljene ali 

zastarele opreme 
Oprema 

 
 

2.5.12 Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor - FZV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Odpadni tiskarski tonerji 
nastanejo v pisarnah 
zaradi tiskanja 

Menjava opreme z novim 
tonerjem zaradi 
izpraznitve kartuše 

15 01 10* 

Embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi ali 
je onesnažena z nevarnimi 
snovmi 

Porabljeni testi v 
originalni embalaži  

Odpadek nastane v 
okviru raziskovalne 
dejavnosti in 
laboratorijskih vaj 

18 01 03* 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in 
odstranjevanju 

Odpadni selektivni mediji 
za mikroorganizme 

Odpadek nastane v 
okviru raziskovalne 
dejavnosti in 
laboratorijskih vaj 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. 
obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

Gre za odpadne plenice, 
povoji, obveze 

Odpadek nastane po 
opravljenih kliničnih 
vajah v kabinetu  

18 01 06* 

Kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

Odpadne kemikalije Gre za kemikalije, ki jih 
uporabljamo v učnem 
procesu pri 
laboratorijskih vajah 

20 01 01 

Papir ter karton in lepenka Gre za arhivske mape, 
odpadni papir, lepenke, 
kartoni 

 

Odpadek je nastal zaradi 
čiščenja arhiva in 
arhivskega gradiva 
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20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35 

oprema za IT in 
telekomunikacije 

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 

20 01 40 
Kovine Kovinska streha  Odpadek je nastal kot 

ostanek tatvine (streha) 

 
 

2.5.13 Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško in Koroška cesta 62a, 3320 

Velenje – FE 

(odpadke, ki nastanejo v Velenju zbirajo v Krškem in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35 

oprema za IT in 
telekomunikacije 
(računalniki, tiskalniške 
enote, osebni računalniki 
(CPE, miška, tipkovnica 
brez ekrana), prenosni 
računalniki (CPE, miška 
in tipkovnica vključeni, 
brez ekrana) , računalniki 
notepad , tiskalniki, 
oprema za kopiranje, 
žepni in namizni 
kalkulatorji, faksi, 
telefoni, brezžični 
telefoni, mobilni telefoni, 
odzivniki, drugi izdelki ali 
oprema za prenos zvoka, 
slike- Računalniki in 
projektorji, ki so bili v 
okvari in dotrajani 

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti in zaradi 
okvar 

 
 

2.5.14 Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, 

2000 Maribor - FGPA 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Tonerji-odpadni tonerji 
zaradi dela v pisarnah, 
zaradi tiskanja 
dokumentarnega gradiva 

Menjava  tonerjev z 
novimi zaradi iztrošenosti 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka Papir in karton, enote 
dokumentarnega gradiva 

Odbera dokumentarnega 
gradiva po poteku roka 
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nastale ob poslovanju 
javnega zavoda 

hrambe, določenem v 
klasifikacijskem načrtu 
UM 

 
 

2.5.15 Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor –FS 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Odpadki, ki nastanejo pri 
običajnem pisarniškem, 
pedagoškem, znanstveno – 
raziskovalnem in 
strokovnem delu pri 
uporabi tiskalnikov in 
risalnikov. 

Vse oblike rednega 
dela na fakulteti 

16 05 06 

Laboratorijske kemikalije, ki 
sestojijo iz nevarnih snovi 
ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih 
kemikalij 

Uporabljene ali stare 
kemikalije za izvedbo 
laboratorijskih vaj ali 
raziskovalno dejavnost. 

Laboratorijske vaje in 
razvoj ter raziskave 

17 09 04 

Mešanice gradbeni 
odpadkov in odpadkov iz 
rušenja objektov, ki niso 
navedene v 17 09 01, 
17 09 02 in 17 09 03 

Odpadki nastanejo pri 
rednih in izrednih 
vzdrževalnih delih večjega 
obsega, ko je potrebno 
odstraniti tudi dele 
elementov stavbe. 

Redna in izredna 
vzdrževalna dela 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. 
obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

Odpadki, ki nastanejo v 
času izvajanja razvojno – 
raziskovalnega dela na 
tržnih projektih. 

Razvojno – 
raziskovalno delo 

 
 

2.5.16 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor - FKKT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Prazni tonerji različnih 
multifunkcijskih naprav, 
ki so nastali po tiskanju 

Odpadni tonerji so 
posledica tiskanja na 
multifunkcijskih napravah 

16 02 14 
Zavržena oprema, ki ni 
navedena v 16 02 09 do 
16 02 13 

Rentegenski 
difraktometer in 
rentgenske cevi  

Zastarana oprema 

16 05 06* Laboratorijske kemikalije, ki Odpadne kemikalije, ki Odpadki nastajajo pri 
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sestojijo iz nevarnih snovi 
ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih 
kemikalij 

ostajajo in nastajajo pri 
pedagoškem in 
raziskovalnem delu 

laboratorijskih vajah in 
raziskovalnem delu. 

18 01 07 

Kemikalije, ki niso 
navedene v 18 01 06 

Odpadne kemikalije, ki 
ostajajo in nastajajo pri 
pedagoškem in 
raziskovalnem delu  

Odpadki nastajajo pri 
laboratorijskih vajah in 
raziskovalnem delu. 

 
 

2.5.17 Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice - FT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

oprema za IT in 
telekomunikacije 
(računalniki, tiskalniške 
enote, osebni računalniki 
(CPE, miška, tipkovnica 
brez ekrana), prenosni 
računalniki (CPE, miška 
in tipkovnica vključeni, 
brez ekrana) , računalniki 
notepad , tiskalniki, 
oprema za kopiranje, 
žepni in namizni 
kalkulatorji, faksi, 
telefoni, brezžični 
telefoni, mobilni telefoni, 
odzivniki, drugi izdelki ali 
oprema za prenos zvoka, 
slike ali drugih 

Menjava opreme z novo 
opremo zaradi 
dotrajanosti 

 
 

2.5.18 Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor – UKM 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Kratek opis odpadka Izvor odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Odpadki nastali pri 
tiskanju 

Odpadki, nastali pri 
opravljanju dejavnosti 

15 01 06 

Mešana embalaža Embalaža naročene 
opreme (pisarniška 
oprema, pripomočki, 
čistila, tehnična oprema, 
orodja) 

Komunalni odpadki, 
nastali pri opravljanju 
dejavnosti 

20 01 01 
Papir ter karton in lepenka Pisarniško delo, tiskanje, 

kopiranje, odpadni 
fascikli 

Komunalni odpadki, 
nastali pri opravljanju 
dejavnosti 
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20 01 02 
Steklo Poškodovana okna, 

steklena vrata 
Komunalni odpadki, 
nastali pri opravljanju 
dejavnosti 

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski 
odpadki in odpadki iz 
restavracij 

Obratovanje gostinskega 
lokala 

Komunalni odpadki, 
nastali pri opravljanju 
dejavnosti 

20 03 01  
Mešani komunalni odpadki Preostali odpadki Komunalni odpadki, 

nastali pri opravljanju 
dejavnosti 

 
 
 

3 OPIS OBSTOJEČIH TEHNIČNIH, ORGANIZACIJSKIH IN DRUGIH UKREPOV 
ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV  

 

Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red upošteva naslednja 
hierarhija ravnanja: 

1. preprečevanje odpadkov, 
2. priprava za ponovno uporabo, 
3. recikliranje, 
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in 
5. odstranjevanje. 

Odstopanje od prednostnega vrstnega reda je ob upoštevanju celotnega življenjskega kroga snovi 
in materialov ter zmanjšanja obremenitve okolja ni predvideno. 
 
Za preprečevanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti se izvajajo naslednji tehnični, 
organizacijski in drugi ukrepi : 
 tiskanje obojestransko in le dokumente, ki jih zares potrebujemo 
 optimalna uporaba in zamenjava električne in elektronske opreme 
 minimalna uporaba kemikalij 

 
Za zmanjšanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti se izvajajo naslednji tehnični, 
organizacijski in drugi ukrepi : 
 odgovornost za ravnaje z odpadki po posameznih članicah 
 označevanje odpadkov v posodah, vrečah ali zabojnikih za hranjenje in začasno 

skladiščenje odpadkov 
 poročanje o številkah odpadkov in količinah nastalih odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje 

drugim osebam v RS osebi, ki izdela letno poročilo o nastalih odpadkih in zagotovitvi 
ravnanja z njimi 

 odpadki se skladiščijo tako, da niso neposredno izpostavljeni padavinam  
 v laboratorijih s uporablja minimalne količine nevarnih kemikalij  
 nevarne odpadke se zbira povsem ločeno od ostalih odpadkov tako, da ne prihaja do 

kontaminacije ostalih odpadkov z nevarnimi snovmi 
 odpadke, ki so lahko sekundarne surovine (papir in karton, plastika, ...), se zbira ločeno in 

oddaja pooblaščenim zbiralcem. Ločeno se zbira tudi odpadke, za katere je vzpostavljen 
sistem ločenega zbiranja v skladu s posebnimi predpisi za odpadno električno in elektronsko 
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opremo - OEEO, odpadna olja, biološko razgradljive kuhinjske odpadke, jedilna olja in masti, 
odpadke, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, embalažo) 

 na vsaki lokaciji so zagotovljene posode, vreče ali zabojniki za odpadke oz. namenske 
ustrezne posode 

 za vse, ki prihajajo v neposreden stik z nevarnimi odpadki je zagotovljena osebna varovalna 
oprema in zagotovljen reden odvoz odpadkov preko pooblačenih zbiralcev  

 zagotovljeno je ustrezno čiščenje zabojnikov, prostorov itd. 
 
 
  

4 OPIS PREDVIDENIH TEHNIČNIH, ORGANIZACIJSKIH IN DRUGIH 
UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA 
ODPADKOV Z NAVEDBO ROKOV IZVEDBE 

 
Za preprečevanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti se predvidevajo naslednji tehnični, 
organizacijski in drugi ukrepi : 
 preverjanje, če se dosledno upošteva, da se tiska obojestransko in le dokumente, ki jih zares 

potrebujemo; rok : do 1.12.2022 
 kartuše/tonerje večopravilnih naprav, ki so v najemu, bo od 1.10.2022 odgovoren lastnik 

naprav, ki je hkrati tudi izvirni povzročitelj teh odpadkov, S tem se bo bistveno zmanjšala 
količina teh odpadkov celotne Univerze v Mariboru. Za kartuše/tonerje, ki so last Univerze v 
Mariboru bo poskrbljeno v skladu z zakonodajo; rok : od 1.12.2022 

 nadaljevanje optimalne uporabe in zamenjave električne in elektronske opreme 
 nadaljevanje minimalne uporabe kemikalij 
 priprava na ukinitev lončkov za enkratno uporabo iz kavnih avtomatov ter avtomatov za vodo 

- namesto tega uporaba lastnih kozarcev in skodelic za večkratno uporabo 
 v čim večji možni meri zmanjšanje posode za enkratno uporabo za obroke, ki se jih prinese 

v službo (plastične posode za enkratno uporabo, aluminijaste in plastične folije) - hrana 
shranjena v posodah za večkratno uporabo in ukinitev plastičnih posod za enkratno 
uporabo, aluminijastih ter plastičnih folij; rok : do 31.12.2022 

 
Za zmanjšanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti se morajo izvajati naslednji tehnični in 
organizacijski ukrepi: 
 določiti vsebinski in terminski plan izvedbe nalog, povezanih z  označevanjem odpadkov, 

obliko evidentiranja in spremljanja količin proizvedenih odpadkov; rok : do 31.12.2022 
 uskladiti vrste posod, vreč ali zabojnikov za hranjenje in začasno skladiščenje odpadkov, 

jih ustrezno označiti in označiti mesta zbiranja in začasnega skladiščenja odpadkov; rok : 
do 31.12.2022 

 pripraviti interna navodila za ravnanje z odpadki na izvoru, pri njihovem zbiranju in 
začasnem skladiščenju; rok : do 31.12.2022 

 seznanitev vseh zaposlenih s postopki ravnanja z odpadki na posamezni lokaciji in 
pomembnosti predvidenega načina ravnanja (predstavitve, izobraževanje); rok : do 
31.12.2023  

 pričeti z vodenjem evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi. Evidenca o 
nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi mora vsebovati podatke o številkah odpadkov in 
količinah nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja, začasno skladiščenih odpadkov 
(popis stanja izvaja najmanj enkrat mesečno), odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje 
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drugim osebam v RS z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave. 
Podrobneje se način, nosilci in organizacija vodenja evidence odpadkov opredelijo z 
organizacijskim navodilom; rok : do 30.12.2022 

 nadaljevanje, da se odpadki skladiščijo tako, da niso neposredno izpostavljeni padavinam  
 odpadke opremiti s podatki o nazivu in številki odpadka, nevarni odpadki pa tudi z napisom 

»nevarni odpadek«; rok : do 30.12.2022 
 zagotoviti, da se nevarni odpadki skladiščijo posebej v posebnih za to namenjenih 

prostorih; rok : do 30.12.2022 
 zagotoviti, da se nevarni odpadki skladiščijo v embalaži iz materiala, odpornega proti 

učinkovanju shranjenih odpadkov; rok : do 30.12.2022 
 pregledati pogodbe s pooblaščenimi zbiralci za prevzem odpadkov: do 30.12.2022 
 nadaljevanje z uporabo minimalnih količin kemikalij v laboratorijih  
 nadaljevanje z zbiranjem nevarnih odpadkov povsem ločeno od ostalih odpadkov tako, da 

ne prihaja do kontaminacije ostalih odpadkov z nevarnimi snovmi 
 nadaljevanje ločenega zbiranja odpadkov, ki so lahko sekundarne surovine (papir in karton, 

plastika, ...), in oddaja pooblaščenim zbiralcem.  
 na vsaki lokaciji je potrebno zagotoviti Načrt gospodarjenja z odpadki; rok : do 30.12.2022 
 nadaljevanje, da se na vsaki lokaciji zagotovi posode, vreče ali zabojnike za odpadke oz. 

namenske ustrezne označene posode 
 potrebno je evidentiranje količin, vrste in mesta nastanka odpadkov; rok : do 30.12.2022 
 nadaljevanje zagotavljanja osebne varovalne opreme za vse, ki prihajajo v neposreden stik 

z nevarnimi odpadki in zagotavljanje rednega odvoz odpadkov preko pooblačenih zbiralcev  
 nadaljevanje z ustreznim čiščenjem zabojnikov, prostorov, ... 
 ustrezno urediti zbiralnico infektivnih odpadkov v obliki pokritega, ograjenega, 

nepooblaščenim  osebam nedostopnega prostora za infektivne odpadke. Vrata prostora 
morajo biti zaklenjena, prostor za zbiranje odpadkov mora biti označen z vidnim napisom 
in opozorilom, da je vstop nepooblaščenim osebam prepovedan, prostor mora biti izveden 
na način, da se lahko očisti in dezinficira, v prostoru se shranjujejo zgolj odpadki v ustrezni 
embalaži, ki ne pušča; rok : do 30.12.2022 

 
Predviden terminski plan tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in 
zmanjševanje nastajanja odpadkov : 
 

Ukrepi Rok 

preverjanje, če se dosledno upošteva, da se tiska obojestransko in le 
dokumente, ki jih zares potrebujemo 

do 30.12.2022 

prenos odgovornosti za kartuše/tonerje večopravilnih naprav, ki so v najemu,  od 1.10.2022 

ukinitev lončkov za enkratno uporabo iz kavnih avtomatov ter avtomatov za 
vodo - namesto tega uporaba lastnih kozarcev in skodelic za večkratno 
uporabo 

do 30.12.2022 

ukinitev posode za enkratno uporabo in ukinitev plastičnih posod za enkratno 
uporabo, aluminijastih ter plastičnih folij 

do 30.12.2022 

določiti zaposlene, odgovorne za ravnaje z odpadki po posameznih članicah do 30.12.2022 

uskladiti vrste posod, vreč ali zabojnikov za hranjenje in začasno skladiščenje 
odpadkov, jih ustrezno označiti in označiti mesta zbiranja in začasnega 
skladiščenja odpadkov 

do 30.12.2022 

pripraviti interna navodila za ravnanje z odpadki do 30.12.2022 
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seznanitev vseh zaposlenih s postopki ravnanja z odpadki na posamezni 
lokaciji in pomembnosti predvidenega načina ravnanja (predstavitve, 
izobraževanje); rok : do 31.12.2022 

do 30.12.2022 

pričeti z vodenjem evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi.  do 30.12.2022 

odpadke opremiti s podatki o nazivu in številki odpadka, nevarne odpadke pa 
tudi z napisom »nevarni odpadek« 

do 30.12.2022 

ureditev skladiščenja nevarnih odpadkov v posebej za to namenjenih 
prostorih 

do 30.12.2022 

urediti, da se nevarni odpadki skladiščijo v embalaži iz materiala, odpornega 
proti učinkovanju shranjenih odpadkov 

do 30.12.2022 

pregled pogodb s pooblaščenimi zbiralci za prevzem odpadkov do 30.12.2022 

Izdelava pisnih navodil za izvajanje postopkov ravnanja z odpadki za vsako 
lokacijo  

do 30.12.2022 

evidentiranje količin, vrste in mesta nastanka odpadkov do 30.12.2022 

urediti zbiralnico infektivnih odpadkov do 30.12.2022 

 
 

5 OPREDELITEV DO ZAHTEV ZA LOČENO ZBIRANJE V SKLADU Z 
18. ČLENOM TE UREDBE 

 
Odpadke iz papirja, kovine in plastike zbiramo ločeno in jih ločeno oddajamo ali prepuščamo. 
 
Ločeno zbiramo in ločeno oddajamo ali prepuščamo tudi odpadke, za katere je vzpostavljen sistem 
ločenega zbiranja v skladu s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posameznim tokom ali vrsto 
odpadkov. 

 
Ločeno zbiramo in ločeno oddajamo ali prepuščamo tudi druge odpadke in jih ne mešamo z drugimi 
odpadki ali drugimi materiali z drugačnimi lastnostmi, kot jih imajo ti odpadki.  
 
 
5.1 Ločeno zbiranje odpadkov po posameznih članicah 
 

5.1.1 Univerza v Mariboru ‐ Rektorat, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

Poseben prostor namenjen za 
odsluženo opremo 

 
 

5.1.2 Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor – PF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 
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03 03 08  
Odpadki iz sortiranja papirja ter kartona in 
lepenke, namenjenih za recikliranje 

Keson, naročen pri Dinosu 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

Označena kartonska škatla  

20 03 07 Kosovni odpadki Keson, naročen pri Dinosu 

 
 

5.1.3 Ekonomsko – poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor – EPF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

Označena kartonska škatla 

16 02 16 
Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, 
ki niso navedene v 16 02 15 

Poseben prostor 

20 01 01 
Papir ter karton in lepenka Plastični zabojniki  

Keson 

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 
20 01 21 in 20 01 23 

Poseben prostor 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

Poseben prostor  

 

 
 

5.1.4 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče – FKBV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

Označena kartonska škatla na 
hodniku ob MFP  

15 01 01 

Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

Odpadna papirna in kartonska 
embalaža se ločeno začasno 
skladišči v suhih pokritih prostorih 
do odvoza  

15 01 02 
Plastična embalaža Plastična embalaža se ločeno 

začasno skladišči pokritih prostorih 
posestva do odvoza  

16 01 03 Izrabljene gume V garaži za traktorje, priključke in 
opremo  

16 05 06* 
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih kemikalij 

Kemikalije se zbirajo v 
prezračevanem in nadzorovanem 
prostoru G336  

20 01 01 Papir ter karton in lepenka Odpadna papirna in katronska 
embalaža se ločeno začasno 
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skladišči v suhih pokritih prostorih 
posestva do odvoza  

20 01 02 
Steklo Odpadke začasno ločeno 

skladiščimo v box paletah do 
odvoza  

20 01 08 

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

Odpadki se skladiščijo v posodah 
za katere skrbi družba Bolje v 
ločenih prostorih kuhinje v gradu in 
na Meranovem  

20 01 25 

Jedilno olje in masti Odpadki se skladiščijo v posodah 
za katere skrbi družba Bolje v 
ločenih prostorih kuhinje v gradu in 
na Meranovem  

20 01 40 
Kovine Odpadke začasno ločeno 

skladiščimo v box paletah do 
odvoza  

 
 

5.1.5 Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana – FVV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso 
navedeni v 08 03 17 

Označena kartonska škatla v prostorih 
računalniško-informacijskega centra 

15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža 
ter embalaža iz lepenk 

Smetnjaki za zbiranje papirnate embalaže na 
hodnikih 

15 01 02 
Plastična embalaža Smetnjaki za zbiranje plastične embalaže na 

hodnikih 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka Smetnjaki za zbiranje papirja v pisarnah 

20 01 02 Steklo Smetnjak v kuhinji v dekanatu 

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 
in odpadki iz restavracij 

Smetnjaki za zbiranje biorazgradljivih odpadkov 
na hodnikih 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena pod 20 01 21, 20 01 
23 in 20 01 35 

Poseben prostor namenjen za odpadke v 
prostoru računalniško-informacijskega centra 

 
 

5.1.6 Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor - MF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Posode za ločeno zbiranje 

15 01 10 Embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi ali je 
onesnažena z nevarnimi snovmi 

25, 50 ali 60 L plastičnih zabojniki za enkratno 
uporabo z neprodušni-mi pokrovi v prostorih, 
kjer nastaja ta vrsta odpadka 

15 02 03 Absorbenti, filtrirna sredstva, 
čistilne krpe in zaščitna oblačila, 

/ 
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ki niso navedeni v 15 02 02 
16 10 01 Odpadne vodne raztopine, ki 

vsebujejo nevarne snovi 
Zbiralnik za odpadno vodo v kletnih prostorih 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) Plastičnih zabojniki za enkratno uporabo z 
neprodušni-mi pokrovi v prostorih, kjer nastaja ta 
vrsta odpadka 

18 01 03 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe zahtevajo 
posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

25, 50 ali 60 L plastičnih zabojniki za enkratno 
uporabo z neprodušni-mi pokrovi v prostorih, 
kjer nastaja ta vrsta odpadka 

18 01 04 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja 
pri zbiranju in odstranjevanju 
(npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, 
plenice) 

110 L vreče  nameščene v vseh prostorih, kjer 
nastaja ta vrsta odpadka 

18 01 06 Kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo 

25, 50 ali 60 L plastičnih zabojniki za enkratno 
uporabo z neprodušni-mi pokrovi v prostorih, 
kjer nastaja ta vrsta odpadka 

18 02 02 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužb zahtevajo 
posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

25, 50 ali 60 L plastičnih zabojniki za enkratno 
uporabo z neprodušni-mi pokrovi v prostorih, 
kjer nastaja ta vrsta odpadka 

18 02 03 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega ravnanja 
pri zbiranju in odstranjevanju 

25, 50 ali 60 L plastičnih zabojniki za enkratno 
uporabo z neprodušni-mi pokrovi v prostorih, 
kjer nastaja ta vrsta odpadka 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka Do uničenja se zbira v arhivu v označeni 
kartonski škatli 

 
 

5.1.7 Študentski domovi ‐ uprava, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor - ŠD 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso 
navedeni v 08 03 17 

Označena kartonska škatla  

 

16 01 03 Izrabljene gume / 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka Označen keson 

20 01 21 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
29190 01 23 in 20 01 35 

Označena kartonska škatla  

 

20 01 35* 
Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki vsebuje 
nevarne snovi (3), ki ni 

Se ne zbira ampak takoj odpelje 
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navedena v 20 01 21 in 
20 01 23 

20 01 38 Les, ki ni naveden v 20 01 37 Se ne zbira ampak takoj odpelje 

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki Označen keson 

20 03 07 Kosovni odpadki Se ne zbira ampak takoj odpelje 

 
 

5.1.8 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 

Maribor - FERI 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso 
navedeni v 08 03 17 

Označene kartonske škatle po fakulteti 

19 12 01 Papir ter karton in lepenka Zabojniki v avli fakultete 

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki Zabojniki na dvorišču fakultete 

 
 

5.1.9 Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj - FOV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Posode za ločeno zbiranje 

16 02 13* 

Zavržena oprema, ki vsebuje 
nevarne sestavine (3), in ni 
navedena v 16 02 09 do 16 02 
12 

Označena kartonska škatla  

 

16 02 14 
Zavržena oprema, ki ni 
navedena v 16 02 09 do 
16 02 13 

Poseben prostor namenjen za odpadke 

20 01 01 
Papir ter karton in lepenka Ločeno zbiranje po pisarnah/enotah, 

v večjih vrečah za smeti 

20 02 01 
Bio razgradljivi odpadki  

/ 

 
 

5.1.10 Fakulteta za naravoslovje in matematiko – FNM, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 

160, 2000 Maribor – FF, Pedagoška fakulteta – PEF, vse Koroška cesta 160, 2000 

Maribor   

(odpadke zbirajo in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 
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08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso 
navedeni v 08 03 17 

Označena kartonska škatla 

15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža 
ter embalaža iz lepenke 

Označena kartonska škatla 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 20 01 23 
in 20 01 35 

Označena kartonska škatla 

20 03 07 Kosovni odpadki Označena kartonska škatla 

 
 

5.1.11 Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje - FL 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso 
navedeni v 08 03 17 

Pisarna tehnika 

19 12 01 Papir ter karton in lepenka Kontejnerji, ali pa naročimo dodaten odvoz 

20 03 07 Kosovni odpadki Naročen kontejner 

 
 

5.1.12 Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor - FZV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso 
navedeni v 08 03 17 

Označena embalaža v kletnih prostorih. 

 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi ali je 
onesnažena z nevarnimi snovmi 

V originalni embalaži po navodilih proizvajalca 

18 01 03* 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe zahtevajo 
posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

V posebej označenih kontejnerjih za infektivni 
material 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja 
pri zbiranju in odstranjevanju 
(npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, 
plenice) 

V vrečah za komunalne odpadke, le te gredo v 
zaboj za komunalne odpadke (obveze, plenice, 
povoji), ki niso onesnaženi s človeškimi izločki, 
ampak se uporabljajo v učnem procesu 
(negovanje lutk) 

18 01 06* 
Kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo 

V originalni embalaži po navodilih proizvajalca 
ali v stekleni embalaži v digestoriju   

20 01 01 Papir ter karton in lepenka V zabojniku 
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20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 20 01 23 
in 20 01 35 

Škatla 

20 01 40 
Kovine Odpadka nismo zbirali dlje časa, saj smo ga ob 

nastanku predali prevzemniku 

 
 

5.1.13 Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško in Koroška cesta 62a, 3320 

Velenje – FE 

(odpadke, ki nastanejo v Velenju zbirajo v Krškem in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 20 01 23 
in 20 01 35 

/ 

 
 

5.1.14 Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, 

2000 Maribor - FGPA 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso 
navedeni v 08 03 17 

Označena kartonska škatla  

 

20 01 01 
Papir ter karton in lepenka Označena plastična škatla  

naročen zabojnik 

 
 

5.1.15 Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor -FS 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Ustrezno označene posode za shranjevanje teh 
odpadkov se nahajajo v tajništvu in v prostoru s 
tiskalnikom in risalnikom 

16 05 06 

Laboratorijske kemikalije, ki 
sestojijo iz nevarnih snovi 
ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih 
kemikalij 

Ustrezno označene posode za shranjevanje teh 
odpadkov se nahajajo v laboratorijih, kjer nastajajo 

17 09 04 Mešanice gradbeni 
odpadkov in odpadkov iz 

Naročilo namenskega 5 m3 ali več zabojnika, kamor 
se odložijo odpadki takoj po nastanku. Ko je zabojnik 
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rušenja objektov, ki niso 
navedene v 17 09 01, 
17 09 02 in 17 09 03 

poln ali po zaključenih delih se odpelje s strani 
pooblaščenega prevzemnika 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. 
obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

Ustrezno označene posode za shranjevanje teh 
odpadkov se nahajajo v laboratorijih, kjer nastajajo 

 
 

5.1.16 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor - FKKT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Označena kartonska škatla 

16 02 14 
Zavržena oprema, ki ni 
navedena v 16 02 09 do 
16 02 13 

Označena oprema, v laboratoriju 

16 05 06* 

Laboratorijske kemikalije, ki 
sestojijo iz nevarnih snovi 
ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih 
kemikalij 

Primerna plastična ali steklena embalaža 

18 01 07 
Kemikalije, ki niso 
navedene v 18 01 06 

Primerna plastična ali steklena embalaža 

 
 

5.1.17 Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice - FT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Označena kartonska škatla  

 
 

5.1.18 Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor – UKM 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Posode za ločeno zbiranje 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Zabojniki za odpadke so nameščeni v smetarniku 

15 01 06 
Mešana embalaža Poseben zbiralnik 

Zabojniki za odpadke so nameščeni v smetarniku 
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20 01 01 
Papir ter karton in lepenka Poseben zbiralnik 

Zabojniki za odpadke so nameščeni v smetarniku  

20 01 02 
Steklo Poseben zbiralnik 

Zabojniki za odpadke so nameščeni v smetarniku  

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski 
odpadki in odpadki iz 
restavracij 

Poseben zbiralnik 

Zabojniki za odpadke so nameščeni v smetarniku 

20 03 01  
Mešani komunalni odpadki Poseben zbiralnik 

Zabojniki za odpadke so nameščeni v smetarniku 

 
 
 

6 PODATKI O ZAČASNEM SKLADIŠČENJU ODPADKOV PO ŠTEVILKAH 
ODPADKOV, VKLJUČNO Z ODPADKI, KI SE SKLADIŠČIJO LOČENO 
ZARADI ODDAJE V PRIPRAVO ZA PONOVNO UPORABO 

 
 
6.1 Začasno skladiščenje – prostor za skladiščenje, zbirno mesto za prevzem po 

posameznih članicah 
 

6.1.1 Univerza v Mariboru ‐ Rektorat, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35 

Poseben prostor namenjen 
za odsluženo opremo 

Prevzemnik pripelje 
keson pred objekt 

 
 

6.1.2 Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor – PF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

03 03 08  
Odpadki iz sortiranja papirja 
ter kartona in lepenke, 
namenjenih za recikliranje 

Prostor za zbiranje Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora kjer zbiramo 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Preden se napolni, 
pokličemo prevzemnika 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora kjer zbiramo 

20 03 07 
Kosovni odpadki Prostor za zbiranje Prevzemnik prevzame 

odpadke iz istega 
prostora, kjer zbiramo 
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6.1.3 Ekonomsko – poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor – EPF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Poseben prostor Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

16 02 16 

Sestavine, odstranjene iz 
zavržene opreme, ki niso 
navedene v 16 02 15 

Poseben prostor Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

20 01 01 

Papir ter karton in lepenka Poseben prostor Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

20 01 35* 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), 
ki ni navedena v 20 01 21 in 
20 01 23 

Poseben prostor Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35 

Poseben prostor Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

 
 

6.1.4 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče – FKBV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, 
ki niso navedeni v 
08 03 17 

Zaradi majhne količine in 
pravočasnega odvoza se 
odpadek prevzame iz 
kartonske škatle na 
hodniku 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 

15 01 01 
Papirna in kartonska 
embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

Prostor na dvorišču 
posestva 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 

15 01 02 
Plastična embalaža Prostor na dvorišču 

posestva 
Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 

16 01 03 
Izrabljene gume V garaži za traktorje, 

priključke in opremo 
Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 
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16 05 06* 

Laboratorijske kemikalije, 
ki sestojijo iz nevarnih 
snovi ali jih vsebujejo, 
vključno z mešanicami 
laboratorijskih kemikalij 

V prostoru G336 Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 

20 01 01 
Papir ter karton in 
lepenka 

Prostor na dvorišču 
posestva 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 

20 01 02 
Steklo Prostor na dvorišču 

posestva 
Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski 
odpadki in odpadki iz 
restavracij 

V ločenih prostorih kuhinje Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 

20 01 25 
Jedilno olje in masti V ločenih prostorih kuhinje Prevzemnik prevzame 

odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 

20 01 40 
Kovine Prostor na dvorišču 

posestva 
Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer skladiščimo 

 
 

6.1.5 Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana – FVV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Označena kartonska 
škatla v prostorih 

računalniško-
informacijskega centra 

Označena kartonska 
škatla pri informatikih 

15 01 01 

Papirna in kartonska 
embalaža ter embalaža iz 
lepenk 

Smetnjaki na hodnikih se 
dnevno praznejo. 

Vsebina se odnese v 
potopne smetnjake 

/ 

15 01 02 

Plastična embalaža Smetnjaki na hodnikih se 
dnevno praznejo. 

Vsebina se odnese v 
potopne smetnjake 

/ 

20 01 01 

Papir ter karton in lepenka Smetnjak za odpadli 
papir v zaklenjenem 
prostoru v pritličju 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 

prostora, kjer 
skladiščimo 

20 01 02 
Steklo Smetnjak e dnevno 

prazne. Vsebina se 
odnese v potopne 

/ 
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smetnjake 

20 01 08 

Biorazgradljivi kuhinjski 
odpadki in odpadki iz 
restavracij 

Označena kartonska 
škatla v prostorih 

računalniško-
informacijskega centra 

Označena kartonska 
škatla pri informatikih 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena pod 20 01 21, 20 
01 23 in 20 01 35 

Smetnjaki na hodnikih se 
dnevno praznejo. 

Vsebina se odnese v 
potopne smetnjake 

/ 

 
 

6.1.6 Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor – MF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

15 01 10 Embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi ali 
je onesnažena z nevarnimi 
snovmi 

Prostor za odpadke K19, 
MF UM,Taborska ulica 8, 
MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

15 02 03 Absorbenti, filtrirna 
sredstva, čistilne krpe in 
zaščitna oblačila, ki niso 
navedeni v 15 02 02 

Se ne skladišči, od 
menjavi stare filtre 
odpelje izvajalec storitve 

Se ne skladišči, od 
menjavi stare filtre 
odpelje izvajalec storitve 

16 10 01 Odpadne vodne raztopine, 
ki vsebujejo nevarne snovi 

Zbiralnik za odpadno 
vodo, Inštitutu za 
anatomijo MF UM, 
Ljubljanska 5, MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 
03) 

Prostor za  odpadke 
K19, MF UM,Taborska 
ulica 8, MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 01 03 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in 
odstranjevanju 

Prostor za odpadke K19, 
MF UM,Taborska ulica 8, 
MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 01 04 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. 
obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

Prostor za odpadke K19, 
MF UM,Taborska ulica 8, 
MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 01 06 Kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

Prostor za  odpadke 
K19, MF UM,Taborska 
ulica 8, MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 02 02 Odpadki, ki z vidika Prostor za odpadke K19, Prevzemnik prevzame 
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preprečevanja okužb 
zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in 
odstranjevanju 

MF UM,Taborska ulica 8, 
MB 

odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 02 03 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

Prostor za odpadke K19, 
MF UM,Taborska ulica 8, 
MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka V arhivu v kletnih 
prostorih 

Se ne skladišči, zbere se 
po potrebi in naroči 
odvoz 

 
 

6.1.7 Študentski domovi ‐ uprava, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor – ŠD 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Skladišče Prevoz na Snago 

16 01 03 
Izrabljene gume / Oddaja ob menjavi z 

novimi 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka Redno praznjenje Po posameznem naselju 

20 01 21 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
29190 01 23 in 20 01 35 

Skladišče Pod stopniščem vhoda v 
upravo 

20 01 35* 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), 
ki ni navedena v 20 01 21 in 
20 01 23 

Redno odstranjevanje Prevoz na Snago 

20 01 38 
Les, ki ni naveden v 
20 01 37 

Redno odstranjevanje Prevoz na Snago 

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki Redno praznjenje Po posameznem naselju 

20 03 07 Kosovni odpadki Redno odstranjevanje Prevoz na Snago 

 
 

6.1.8 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 

Maribor - FERI 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Poseben prostor 
namenjen skladiščenju 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
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skladiščimo 

19 12 01 

Papir ter karton in lepenka Odpadki se ne 
skladiščijo. Ko se 
napolnijo zabojniki se 
naroči odvoz 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer so 
nameščeni zabojniki 

20 02 01 

Biorazgradljivi odpadki Odpadki se ne 
skladiščijo 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer so 
nameščeni zabojniki 

 
 

6.1.9 Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj - FOV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

16 02 13* 

Zavržena oprema, ki 
vsebuje nevarne sestavine 
(3), in ni navedena v 16 02 
09 do 16 02 12 

Poseben prostor 
namenjen za odpadke  

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

16 02 14 

Zavržena oprema, ki ni 
navedena v 16 02 09 do 
16 02 13 

Poseben prostor 
namenjen za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

20 01 01 
Papir ter karton in lepenka Ločeno odlaganje v 

zabojnik za papir in 
karton 

Odvoz, ko je zabojnik za 
papir in karton napolnjen 

20 02 01 
Bio razgradljivi odpadki Odpadki so se takoj 

odlagali v najete 
kontejnerje  

Kontejnerji so bili pred 
stavbo 

 
 

6.1.10 Fakulteta za naravoslovje in matematiko – FNM, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 

160, 2000 Maribor – FF, Pedagoška fakulteta – PEF, vse Koroška cesta 160, 2000 

Maribor   

(odpadke zbirajo in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Poseben prostor 
namenjen za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

15 01 01 
Papirna in kartonska 
embalaža ter embalaža iz 
lepenke 

Poseben prostor 
namenjen za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
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skladiščimo 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35 

Poseben prostor 
namenjen za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

20 03 07 

Kosovni odpadki Poseben prostor 
namenjen za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

 
 

6.1.11 Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje - FL 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Poseben prostor namenjen 
za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

19 12 01 

Papir ter karton in lepenka Poseben prostor namenjen 
za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

20 03 07 

Kosovni odpadki Poseben prostor namenjen 
za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

 
 

6.1.12 Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor – FZV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Označena embalaža v 
kletnih prostorih. 

 

Ko so zbiralniki polni 
obvestimo podjetje 
Bitea in prosimo za 
odvoz. 

15 01 10* 

Embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi ali 
je onesnažena z nevarnimi 
snovmi 

V originalni embalaži po 
navodilih proizvajalca 

V laboratoriju 

18 01 03* 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in 
odstranjevanju 

V posebej označenih 
kontejnerjih za infektivni 
material 

V laboratoriju  

18 01 04 Odpadki, ki z vidika V vrečah za komunalne V zaboju pred 
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preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. 
obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

odpadke, le te gredo v 
zaboj za komunalne 
odpadke 

fakulteto 

18 01 06* 

Kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

V originalni embalaži po 
navodilih proizvajalca ali v 
stekleni embalaži v 
digestoriju   

V laboratoriju 

20 01 01 
Papir ter karton in lepenka V zabojniku Zabojnik je bil 

nameščen pred 
fakulteto 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35 

Škatla V kletnih prostorih 

20 01 40 

Kovine Odpadka nismo zbirali dlje 
časa, saj smo ga ob 
nastanku predali 
prevzemniku 

Ob nastanku smo 
odpadek posredovali 
prevzemniku 

 
 

6.1.13 Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško in Koroška cesta 62a, 3320 

Velenje – FE 

(odpadke, ki nastanejo v Velenju zbirajo v Krškem in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

20 01 36 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki ni 
navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35 

Poseben prostor namenjen 
za odpadno elektronske 
opreme 

Odpadke dostavimo 
prevzemniku na njihovi 
lokaciji kjer zbirajo 
tovrstne odpadke 

 
 

6.1.14 Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, 

2000 Maribor - FGPA 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Poseben prostor 
namenjen za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 
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20 01 01 

Papir ter karton in lepenka Poseben prostor 
namenjen za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

 
 

6.1.15 Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor -FS 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Odpadki se v ustreznih 
posodah shranjujejo v 
posodah v tajništvu in v 
prostoru s tiskalnikom in 
risalnikom. 

Prevzemnik prevzame 
odpadke na mestu 
skladiščenja. 

16 05 06 

Laboratorijske kemikalije, ki 
sestojijo iz nevarnih snovi 
ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih 
kemikalij 

Odpadki se v ustreznih 
posodah shranjujejo v 
laboratorijih. 

Prevzemnik prevzame 
odpadke v laboratorijih. 

17 09 04 

Mešanice gradbeni 
odpadkov in odpadkov iz 
rušenja objektov, ki niso 
navedene v 17 09 01, 
17 09 02 in 17 09 03 

Zbiralnik je na parkirišču 
v času njegovega 
koriščenja. 

Prevzame ga na 
parkirišču, kjer ima 
dostop s kamionom. 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. 
obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

Odpadki se v ustreznih 
posodah shranjujejo v 
laboratorijih. 

Prevzemnik prevzame 
odpadke v laboratorijih. 

 
6.1.16 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor - FKKT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Škatla na hodniku ob 
tiskalniku 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

16 02 14 

Zavržena oprema, ki ni 
navedena v 16 02 09 do 
16 02 13 

V laboratoriju Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

16 05 06* 
Laboratorijske kemikalije, ki 
sestojijo iz nevarnih snovi 
ali jih vsebujejo, vključno z 

Centralno skladišče Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
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mešanicami laboratorijskih 
kemikalij 

skladiščimo 

18 01 07 

Kemikalije, ki niso 
navedene v 18 01 06 

Centralno skladišče Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

 
 

6.1.17 Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice - FT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 

Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Poseben prostor 
namenjen za odpadke 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

 
 

6.1.18 Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor – UKM 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki 
niso navedeni v 08 03 17 

Smetarnik Prevzemnik prevzame 
odpadke iz smetarnika 

15 01 06 

Mešana embalaža Ločen prostor za zbiranje 
odpadkov 

Odpadki se tedensko 
odvažajo 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz ločenega 
prostora 

20 01 01 

Papir ter karton in lepenka Ločen prostor za zbiranje 
odpadkov 

Odpadki se tedensko 
odvažajo  

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz ločenega 
prostora 

20 01 02 

Steklo Ločen prostor za zbiranje 
odpadkov 

Odpadki se tedensko 
odvažajo  

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz ločenega 
prostora 

20 01 08 

Biorazgradljivi kuhinjski 
odpadki in odpadki iz 
restavracij 

Ločen prostor za zbiranje 
odpadkov 

Odpadki se tedensko 
odvažajo  

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz ločenega 
prostora 

20 03 01  

Mešani komunalni odpadki Ločen prostor za zbiranje 
odpadkov 

Odpadki se ne 
skladiščijo, saj se 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz ločenega 
prostora 
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tedensko odvažajo 

 
 
 

7 PODATKI O NAČINU ZAGOTAVLJANJA OBDELAVE ODPADKOV Z 
ODDAJO ALI PREPUŠČANJEM ODPADKOV V SKLADU S 24. ČLENOM TE 
UREDBE 

 
 
Univerza v Mariboru kot izvirni povzročitelj odpadkov zagotavlja obdelavo odpadkov, tako da jih 
oddaja zbiralcem oz. izvajalcem obdelave. 
 
Dokazilo o tem so veljavni evidenčni listi. 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

BITEA, inženiring in storitve, d.o.o. 

15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

15 01 02 
Plastična embalaža SAUBERMACHER SLOVENIJA 

storitve pri varstvu okolja, trgovina in 
transport d.o.o. 
 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

15 02 03 
Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in 
zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02 

ECOTIP - podjetje za proizvodnjo, 
trgovino in storitve, d.o.o. 

16 01 03 

Izrabljene gume SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina in 
transport d.o.o. 
 

16 02 13* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

Blok d.o.o., IOC Zapolje II 7, 1370 
Logatec 

16 02 14 
Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 
do 16 02 13 

KEMIS kemični izdelki, predelava 
in odstranjevanje odpadkov d.o.o. 

16 02 16 
Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, 
ki niso navedene v 16 02 15 

TSD, trgovina in druge storitve, 
d.o.o. 

16 05 06* 

Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih kemikalij 

SAUBERMACHER - KOMUNALA - 
podjetje za odstranjevanje odpadkov 
Murska Sobota d.o.o. 
 



 
Načrt gospodarjenja z odpadki  

          
  

                                             stran  54/75  
 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

16 10 01* 
Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo 
nevarne snovi 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

18 01 06* 
Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

18 01 07 
Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06 Albaugh tovarna kemičnih izdelkov 

d.o.o. 

18 02 02* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

18 02 03 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

19 12 01 
Papir ter karton in lepenka DINOS, družba za pripravo 

sekundarnih surovin, d.o.o. 

20 01 01 

Papir ter karton in lepenka DINOS, družba za pripravo 
sekundarnih surovin, d.o.o. 

VAČO varovanje okolja d.o.o. 
 

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

BOLJE, družba za odgovorno 
ravnanje z odpadki, d.o.o., so.p. 
 

20 01 25 
Jedilno olje in masti BOLJE, družba za odgovorno 

ravnanje z odpadki, d.o.o., so.p. 

20 01 35* 

Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 
20 01 21 in 20 01 23 

ZEOS, ravnanje z električno in 
elektronsko opremo, d.o.o. 

TSD, trgovina in druge storitve, 
d.o.o. 
 

20 01 36 

Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

ZEOS, ravnanje z električno in 
elektronsko opremo, d.o.o. 

SNAGA, družba za ravnanje z 
odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 
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DINOS, družba za pripravo 
sekundarnih surovin, d.o.o. 

TSD, trgovina in druge storitve, 
d.o.o. 
 

Kostak, komunalno in gradbeno 
podjetje, d.d. 

20 01 38 
Les, ki ni naveden v 20 01 37 SNAGA, družba za ravnanje z 

odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

20 01 40 

Kovine DINOS, družba za pripravo 
sekundarnih surovin, d.o.o. 

SNAGA, družba za ravnanje z 
odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

20 02 01 
Biorazgradljivi odpadki SNAGA, družba za ravnanje z 

odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

20 03 07 
Kosovni odpadki SNAGA, družba za ravnanje z 

odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

 
 
7.1 Podatki o načinu zagotavljanja obdelave odpadkov po posameznih članicah 
 
 

7.1.1 Univerza v Mariboru ‐ Rektorat, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

Snaga d.o.o., Zbirni center za 
odpadke Plinarniška ulica 

 
 

7.1.2 Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor – PF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

03 03 08  
Odpadki iz sortiranja papirja ter kartona in 
lepenke, namenjenih za recikliranje 

DINOS, Družba za pripravo 
sekundarnih surovin 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

BITEA, inženiring in storitve, d.o.o. 

20 03 07 
Kosovni odpadki DINOS, Družba za pripravo 

sekundarnih surovin 
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7.1.3 Ekonomsko – poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor – EPF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

BITEA, inženiring in storitve, d.o.o. 

16 02 16 
Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, 
ki niso navedene v 16 02 15 

TSD, trgovina in druge storitve, 
d.o.o. 

20 01 01 

Papir ter karton in lepenka MI&RO d.o.o oz. DAMI STORITVE, 
odkup, odvoz in prodaja 
odpadnega papirja, d.o.o. 

DINOS, družba za pripravo 
sekundarnih surovin, d.o.o 

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 
20 01 21 in 20 01 23 

TSD, trgovina in druge storitve, 
d.o.o. 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

TSD, trgovina in druge storitve, 
d.o.o. 

 
 

7.1.4 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče – FKBV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

SAUBERMACHER - KOMUNALA - 
podjetje za odstranjevanje 

odpadkov Murska Sobota d.o.o. 

15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

SAUBERMACHER - KOMUNALA - 
podjetje za odstranjevanje 

odpadkov Murska Sobota d.o.o. 

15 01 02 
Plastična embalaža SAUBERMACHER - KOMUNALA - 

podjetje za odstranjevanje 
odpadkov Murska Sobota d.o.o. 

16 01 03 

Izrabljene gume SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 

in transport d.o.o. 
 

16 05 06* 
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih kemikalij 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 

in transport d.o.o. 

20 01 01 
Papir ter karton in lepenka SAUBERMACHER SLOVENIJA 

storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

20 01 02 
Steklo SAUBERMACHER SLOVENIJA 

storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 
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20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

BOLJE, družba za odgovorno 
ravnanje z odpadki, d.o.o., so.p. 

20 01 25 
Jedilno olje in masti BOLJE, družba za odgovorno 

ravnanje z odpadki, d.o.o., so.p. 

20 01 40 
Kovine DINOS, družba za pripravo 

sekundarnih surovin, d.o.o. 

 
 

7.1.5 Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana – FVV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

Bitea, inženiring in storitve d.o.o. 

15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

Potopni smetnjaki na Kotnikovi ulici 

15 01 02 Plastična embalaža Potopni smetnjaki na Kotnikovi ulici 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka Vačo, varovanje okolja d.o.o. 

20 01 02 Steklo Potopni smetnjaki na Kotnikovi ulici 

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

Potopni smetnjaki na Kotnikovi ulici 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 
35 

DINOS, družba za pripravo 
sekundarnih surovin, d.o.o. 
 

 
 

7.1.6 Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor - MF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 

in transport d.o.o. 
15 02 03 Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in 

zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02 
ECOTIP - podjetje za proizvodnjo, 

trgovino in storitve, d.o.o. 
16 10 01* Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo 

nevarne snovi 
SAUBERMACHER SLOVENIJA 

storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 

in transport d.o.o. 
18 01 03* Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 

zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 

in transport d.o.o. 
18 01 04 Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 

zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
SAUBERMACHER SLOVENIJA 

storitve pri varstvu okolja, trgovina 
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odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

in transport d.o.o. 

18 01 06* Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 

in transport 8d.o.o. 
18 02 02* Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb 

zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 

in transport d.o.o. 
18 02 03 Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne 

zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 

in transport d.o.o. 
20 01 01 Papir ter karton in lepenka DINOS, družba za pripravo 

sekundarnih surovin, d.o.o. 
 
 

7.1.7 Študentski domovi ‐ uprava, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor - ŠD 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

Snaga d.o.o.  

16 01 03 Izrabljene gume Avtocenter Živčec d.o.o. 
20 01 01 Papir ter karton in lepenka Snaga d.o.o.  

20 01 21 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 29190 01 23 in 
20 01 35 

Interlux trade d.o.o. 

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 
20 01 21 in 20 01 23 

Snaga d.o.o.  

20 01 38 Les, ki ni naveden v 20 01 37 Snaga d.o.o. 
20 02 01 Biorazgradljivi odpadki Snaga d.o.o.  
20 03 07 Kosovni odpadki Snaga d.o.o. 

 
 

7.1.8 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 

Maribor - FERI 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

BITEA, inženiring in storitve, d.o.o. 

19 12 01 
Papir ter karton in lepenka DAMI STORITVE, odkup, odvoz in 

prodaja odpadnega papirja, d.o.o. 

20 02 01 
Biorazgradljivi odpadki SNAGA, družba za ravnanje z 

odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 
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7.1.9 Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj - FOV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

16 02 13* 
Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne 
sestavine (3), in ni navedena v 16 02 09 do 
16 02 12 

Blok d.o.o., IOC Zapolje II 7, 1370 
Logatec  

16 02 14 
Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 
do 16 02 13 

Blok d.o.o., IOC Zapolje II 7, 1370 
Logatec  

20 01 01 

Papir ter karton in lepenka DINOS družba za pripravo 
sekundarnih surovin d.o.o. 
Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana - 
Črnuče 

20 02 01 
Bio razgradljivi odpadki Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka 

Vadnova 1, 4000 Kranj 

 
 

7.1.10 Fakulteta za naravoslovje in matematiko – FNM, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 

160, 2000 Maribor – FF, Pedagoška fakulteta – PEF, vse Koroška cesta 160, 2000 

Maribor   

(odpadke zbirajo in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

Saubermacher, d.o.o. 
 

15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

Saubermacher, d.o.o. 
 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

Saubermacher, d.o.o. 
 

20 03 07 
Kosovni odpadki SNAGA, družba za ravnanje z 

odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

 
7.1.11 Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje - FL 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

BITEA, inženiring in storitve, d.o.o. 

19 12 01 
Papir ter karton in lepenka DINOS, družba za pripravo 

sekundarnih surovin, d.o.o. 

20 03 07 Kosovni odpadki SIMBIO, družba za ravnanje z 
odpadki d.o.o. 
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7.1.12 Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor - FZV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

BITEA, inženiring in storitve, d.o.o. 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

18 01 06* 
Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

SAUBERMACHER SLOVENIJA 
storitve pri varstvu okolja, trgovina 
in transport d.o.o. 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka DINOS, družba za pripravo 
sekundarnih surovin, d.o.o. 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

Gorenje Surovina družba za 
predelavo odpadkov d.o.o., PE 
Maribor 

20 01 40 Kovine DINOS, družba za pripravo 
sekundarnih surovin, d.o.o. 

 
 

7.1.13 Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško in Koroška cesta 62a, 3320 

Velenje – FE 

(odpadke, ki nastanejo v Velenju zbirajo v Krškem in oddajajo skupaj) 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

Kostak, komunalno in gradbeno 
podjetje d.d.  
 

 
 

7.1.14 Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, 

2000 Maribor - FGPA 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 
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08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

Bitea, inženiring in storitve, d. o. o. 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka DINOS, družba za pripravo 
sekundarnih surovin, d.o.o. 

 
 

7.1.15 Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor -FS 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

BITEA, inženiring in storitve, d.o.o. 

16 05 06 
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih kemikalij 

SAUBERMACHER - KOMUNALA - 
podjetje za odstranjevanje 
odpadkov Murska Sobota d.o.o. 

17 09 04 
Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz 
rušenja objektov, ki niso navedene v 
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

SNAGA, družba za ravnanje z 
odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

SAUBERMACHER - KOMUNALA - 
podjetje za odstranjevanje 
odpadkov Murska Sobota d.o.o. 

 
 

7.1.16 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor - FKKT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

BITEA, inženiring in storitve, d.o.o. 
 

16 02 14 
Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 
do 16 02 13 

KEMIS kemični izdelki, predelava 
in odstranjevanje odpadkov d.o.o. 
 

16 05 06* 
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z 
mešanicami laboratorijskih kemikalij 

Albaugh tovarna kemičnih izdelkov 
d.o.o. 

18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06 Albaugh tovarna kemičnih izdelkov 
d.o.o. 

7.1.17 Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice - FT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

Komunala Brežice 

 
 



 
Načrt gospodarjenja z odpadki  

          
  

                                             stran  62/75  
 

7.1.18 Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor – UKM 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov Prevzemnik odpadkov 

08 03 18 
Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 
08 03 17 

BITEA, inženiring in storitve, d.o.o. 

15 01 06 
Mešana embalaža SNAGA, družba za ravnanje z 

odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

20 01 01 
Papir ter karton in lepenka SNAGA, družba za ravnanje z 

odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

20 01 02 
Steklo SNAGA, družba za ravnanje z 

odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

SNAGA, družba za ravnanje z 
odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

20 03 01  
Mešani komunalni odpadki SNAGA, družba za ravnanje z 

odpadki in druge komunalne 
storitve, d.o.o. 

 
 
 

8 OPIS UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH 
VPLIVOV NA OKOLJE IN ČLOVEKOVO ZDRAVJE PRI ZAČASNEM 
SKLADIŠČENJU ODPADKOV V SKLADU Z 19. ČLENOM TE UREDBE 

 
 

Z dosledno organizacijo in spoštovanjem postavljenih pravil ravnanja se zagotavlja preprečevanje 
in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje. 
 
Pri skladiščenju odpadkov ravnamo tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in se ne škodi okolju, 
ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali, ne povzroča čezmernega 
obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, ne povzroča škodljivih vplivov na območja na 
katerih je predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ali predpisi, ki 
urejajo varovanje virov pitne vode, in ne povzroča škodljivih vplivov na krajino ali območja, na 
katerih je predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine. 
 
Odpadke začasno skladiščimo tako, da ni čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, da ne 
pride do mešanja odpadkov in da so odpadki primerni za obdelavo. Vsi zaposleni so obveščeni, da 
je strogo prepovedano mešanje nevarnih odpadkov z nevarnimi odpadki, ki imajo drugačne 
fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti ali z drugimi odpadki in snovmi ali materiali. Vsi odpadki so 
primerni za obdelavo. 
 
Pri začasnem skladiščenju odpadkov izvajamo ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih 
vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi emisij snovi in vonjav,  raznašanja lahkih frakcij 
odpadkov v okolje zaradi vetra, razsutja ali razlitja odpadkov, hrupa, zlasti zaradi prevažanja 
odpadkov do skladiščnega prostora in znotraj njega, ptic, glodavcev in mrčesa ter požarov zaradi 
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samovžiga. Vsi, ki pridejo v stik z odpadki so dolžni ob nastanku odpadkov posamezne vrste 
odpadkov nemudoma odložiti v, za to vrsto odpadka predviden zabojnik skladno z navodili. 
Odgovorne osebe po posameznih članicah Univerze v Mariboru so zadolžene za namestitev 
zabojnikov, njihovo označitev, organizacijo praznjenja, oddajo v začasno skladiščenje in oddajanje 
pooblaščenim zbiralcem 
 
Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje so : 
 Zabojniki iz katerih lahko prihajajo vonjave so tesno zaprti 
 Lahkih frakcij odpadkov začasno ne skladiščimo tako, da bi jih lahko raznašal veter (pokrito, 

zaprti prostor) 
 Odpadke odlagamo v zabojnike do zapolnitve tako, da preprečimo razsutje 
 Tekoče odpadke začasno skladiščimo v zaprtih posodah in na mestih tako, da je 

onemogočeno razlitje 
 Odpadke odlagamo v zaprte zabojnike tako, da ni stika s pticami, glodavci in mrčesom 
 Odpadki so začasno skladiščeni ločeno, tako, da je preprečen morebiten požar zaradi 

medsebojnega vpliva različnih lastnosti 
 Upoštevamo požarni red 
 Skladno z navodili odpadke sproti oddajamo pooblaščenim zbiralcem  
 Odpadke pri katerih je možnost samovžiga posebej strogo nadziramo  
 Odpadki niso neposredno izpostavljeni padavinam 

 
 
 

9 OPIS UKREPOV IN NALOG, POVEZANIH Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
PRI RAVNANJU Z ODPADKI 

 
 
Univerza v Mariboru ima določene preventivne ukrepe varstva pred požarom in tako zmanjšuje 
požarno tveganje, zagotavlja varnost ljudi (zaposlenih, študentov in drugih obiskovalcev) in 
premoženja ter preprečuje možnost nastanka požara. 
 
Splošni ukrepi: 
 V prostorih se sme izvajati samo dejavnost, ki je v skladu z namembnostjo prostorov 
 V primeru spremembe delovnih pogojev je potrebno preveriti ustreznost pogojev in 

prilagoditi organizacijski predpis (požarni red) novim razmeram 
 Adaptacije oz. rekonstrukcije objekta je dovoljeno izvajati na osnovi odobrenih projektov, ki 

upoštevajo požarno varnostne predpise in zahteve požarne študije 
 Vsa vzdrževalna dela, pri katerih je ogrožena požarna varnost v objektu (varjenje, uporaba 

iskrečega orodja..), morajo biti strokovno izvedena, vzdrževalna dela, pri katerih je ogrožena 
požarna varnost v objektu, mora odobriti pooblaščenec VPP  

 V primeru izvajanja požarno nevarnih del je potrebno določiti požarno stražo, ki jo zagotovi 
izvajalec. Za izvedbo in obseg se dogovorijo pooblaščenec VPP, vodja službe za splošne 
zadeve in izvajalec. 

 Zaposleni so dolžni svoje delo izvajati na način, s katerim ne bodo ogrožali požarne varnosti 
v prostorih 

 Študenti in drugi obiskovalci so se dolžni v prostorih obnašati v skladu s požarnim redom in 
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navodili zaposlenih 
 Vsi zaposleni morajo biti seznanjeni s požarnim redom  
 V objektih je kajenje prepovedano 
 Organizirano mora biti obvezno usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom 
 Izvleček požarnega reda in načrt evakuacije morata biti izobešena na vidnem mestu 
 Urejeno mora biti hranjenje nevarnih snovi, nepooblaščenim mora biti preprečen dostop do 

mest, kjer se hranijo nevarne snovi 
 Za delo z nevarnimi snovmi morajo biti v skladu z varnostnimi listi izdelana navodila za varno 

delo, shranjevanje, odstranjevanje in ukrepanje v primeru nevarnosti  
 Gasilniki morajo biti nameščeni na za to predvidenih mestih in vzdrževani, namestitve 

morajo biti označene s standardiziranimi oznakami 
 Potrebno je izvajati redne preglede in vzdrževanje hidrantnega omrežja 
 Potrebno je izvajati redne preglede in vzdrževanje vgrajenih sistemov aktivne požarne 

zaščite – varnostne razsvetljave, sistema in naprav za avtomatsko javljanje požara, požarne 
lopute 

 Za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite mora biti izdano potrdilo o brezhibnem 
delovanju 

 Strelovodna napeljava mora biti pregledana skladno s predpisi 
 Tehnični prostori (kurilnica, …) morajo biti redno pregledani in vzdrževani v skladu z 

veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi 
 Električna napeljava in delovne naprave morajo biti redno pregledane in vzdrževane v 

skladu z veljavnimi predpisi 
 Vsi posegi v električno instalacije morajo biti strokovno izvedeni z upoštevanjem požarno-

varnostnih predpisov 
 V prostore brez odobritve pooblaščenca VPP ni dovoljeno vnašati lahko vnetljivih, 

eksplozivnih, lahko hlapnih snovi in snovi, ki povzročajo samovžig 
 Evakuacijske poti in izhodi iz prostorov morajo biti vidno in trajno označeni s 

standardiziranimi oznakami 
 2×letno je potrebno je izvajati redno kontrolo požarne varnosti in ukrepe za odpravo 

pomanjkljivosti 
 O poškodovanih priključnih električnih vodnikih, vtičnic in vtikačev je potrebno takoj obvestiti 

nadrejenega 
 Potrebno je redno čiščenje prostorov in praznjenje košev za smeti 

 
Prepovedi: 
 za ogrevanje uporabljati električne kaloriferje, električne radiatorje, plinska ogrevala ipd. 

(odprta ogrevala) brez odobritve pooblaščenca VPP 
 uporabljati kuhalnike razen v namensko opremljenem prostoru - čajni kuhinji, puščati 

priključene grelne elemente brez nadzora 
 uporabljati odprt ogenj 
 nestrokovno priključevati močnejše porabnike električnega toka in izvajati nestrokovne 

posege v električno napeljavo in priključke, strojne in energetske naprave 
 odlagati predmete na prehodne poti ali izhode in s tem zmanjšati prehodnost poti za umik v 

primeru nesreče 
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Navodila za ravnanje zaposlenih, ki se nahajajo v objektu: 
 upoštevajte prepoved kajenja v objektu 

 skrbite za to, da na delovnih površinah in v prostorih ni odvečnih količin gorljivih materialov 

 pri delu uporabljajte samo vzdrževane in pregledane delovne naprave, 

 na mestih izven objekta, kjer je dovoljeno kajenje, uporabljajte za odlaganje vžigalic in 
cigaretnih ogorkov samo negorljive pepelnike, ki jih praznite v negorljivo posodo s pokrovom 

 vsako napako v delovanju električnih naprav ali poškodbe instalacij javite nadrejenemu ali 
pooblaščencu VPP 

 poškodbe ali druge pomanjkljivosti na gasilnikih, hidrantih, javite pooblaščencu VPP 

 v primeru nevarnosti ste dolžni poskrbeti za varen umik študentov in drugih obiskovalcev 

 v primeru, da opazite obnašanje, s katerim je ogrožena požarna varnost v objektu, ste dolžni 
primerno ukrepati – opozoriti dotično osebo oz. obvestiti neposrednega vodjo, pooblaščenca 
VPP ali dekana 

 dostope do nameščenih gasilnikov, hidrantnih priključkov, ročnih javljalnikov, električnih 
omaric, ohranjajte vedno proste 

 ohranjajte vedno proste evakuacijske poti, intervencijske dostope ter postavitvene površine 
za intervencijska vozila. 

 Tople napitke se lahko pripravlja le v urejeni čajni kuhinji, kjer se lahko uporablja le kuhalnike 
za kuhanje, ki so brezhibni in se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca. Biti morajo 
ločeni oziroma toplotno izolirani in nameščeni tako, da ob pravilni uporabi ne morejo 
povzročiti požara. V času kuhanja toplih napitkov ni dovoljeno zapuščati prostora brez 
nadzora. Po končani uporabi čajne kuhinje mora uporabnik, ki zadnji zapusti prostor, 
pregledati, če je stanje v prostoru brez nevarnosti za nastanek požara. 

 
Požarni redi : 
 

Članice   Naslov Požarni red, izdelovalec 

Univerza v Mariboru ‐ Rektorat 
Slomškov trg 15, 2000 
Maribor 

PR-31/SP-2006/08 
Aktiva Varovanje d.d., Maribor 

Pravna fakulteta 
Mladinska ulica 9, 2000 
Maribor 

PR-9-1967VF/08 
Varnost Maribor d.d., Maribor 

Ekonomsko‐poslovna fakulteta 
Razlagova 14, 2000 
Maribor 

PR-9-1941VF/08 
Varnost Maribor d.d., Maribor 

Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede 

Pivola 10, 2311 Hoče 
PR 
PP ING 

Fakulteta za varnostne vede 
Kotnikova 8, 1000 
Ljubljana 

PR 
Koordinator VZPD, Žalec 

Medicinska fakulteta 
Taborska ulica 8, 2000 
Maribor 

PR-9-509-1MP/07,  
Aktiva Varovanje d.d., Maribor 

Študentski domovi ‐ uprava 
Gosposvetska cesta 83, 
2000 Maribor 

CPV-1313/2020 
IVD Maribor 

Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko  

Koroška cesta 46, 2000 
Maribor 

PR-9-5539MP/19 
Aktiva Varovanje d.d., Maribor 
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Fakulteta za organizacijske vede 
Kidričeva cesta 55a, 4000 
Kranj 

PR-08-NB-25-2021 
VPD-PV d.o.o., Ljubljana 

Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko 

Koroška cesta 160, 2000 
Maribor 

PR-9-2252-2VF/08 
Varnost Maribor d.d., Maribor 

Filozofska fakulteta 

Pedagoška fakulteta 

Fakulteta za logistiko 
Mariborska cesta 7, 3000 
Celje 

Požarni red 
Provarnost 

Fakulteta za zdravstvene vede 
Žitna ulica 15, 2000 
Maribor 

PR-9-2256JS/08 
Varnost Maribor d.o.o., Maribor 

Fakulteta za energetiko 
Hočevarjev trg 1, 8270 
Krško 

PR/IJ-2014/018 
Vintim d.o.o., Krško 

Fakulteta za energetiko 
Koroška cesta 62a,3320 
Velenje 

gostujemo v objektu MIC in je to iz 
njihove strani urejeno 

Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo 

Smetanova ulica 17, 2000 
Maribor 

PR-9-5538JP/19 
Aktiva Varovanje d.d., Maribor 

Fakulteta za strojništvo 
Smetanova ulica 17, 2000 
Maribor 

PR-9-5539MP/18 
Aktiva Varovanje d.d., Maribor 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

Smetanova ulica 17, 2000 
Maribor 

PR-9-5540JP/19 
Aktiva Varovanje d.d., Maribor 

Fakulteta za turizem 
Cesta prvih borcev 36, 
8250 Brežice 

PR 330-2-09/2021 
Posavc .o.o., Brežice 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna ulica 10, 2000 
Maribor 

0198-12-08-ELPO-RED 
Ekosystem d.o.o., Maribor 

 
 
 

10 ODPADKI IZ ZDRAVSTVA  

Po 8. členu Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske 
dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08 in 44/22 – ZVO-2) mora 
povzročitelj izdelati načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki. V načrtu gospodarjenja z odpadki iz zdravstva morajo biti opisane vse vrste 
odpadkov iz zdravstva, ki nastajajo na območju opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, 
in tudi drugi odpadki, ki nastajajo v stavbi ali njenem delu, v katerem se opravlja zdravstvena ali 
veterinarska dejavnost. 
 
Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva vsebuje po 8. členu Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 
nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah 
(Uradni list RS, št. 89/08 in 44/22 – ZVO-2) poleg podatkov, ki jih za načrt gospodarjenja z odpadki 
določa predpis, ki ureja ravnanje z odpadke, tudi podatke o: 
 načinu ločevanja posameznih vrst odpadkov iz zdravstva na kraju njihovega nastanka, 
 načinu označevanja posod in vreč ter o vrsti materiala, iz katerega so posode in vreče 

izdelane, 
 prevozu odpadkov iz zdravstva na območju, na katerem se opravlja zdravstvena ali 

veterinarska dejavnost, 
 zbiralnici ter o njenem vzdrževanju in čiščenju, 
 začasnem skladiščenju odpadkov iz zdravstva v zbiralnici ali zbiralnicah, 
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 urnikih oddaje odpadkov iz zdravstva zbiralcem, 
 notranjih navodilih o ravnanju z odpadki iz zdravstva in drugimi odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, 
 usposabljanju zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki iz zdravstva, 
 finančnem vrednotenju načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva in 
 časovnem načrtu izvajanja načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva 

 

Povzročitelj zagotavlja, da se: 
-        odpadki iz zdravstva ne prepuščajo kot mešani komunalni odpadki, 
-        odpadki iz zdravstva na kraju njihovega nastanka odlagajo v posode ali vreče, ki so namenjene 

skladiščenju odpadkov iz zdravstva in so za posamezno vrsto odpadkov iz zdravstva, 
-        odpadna embalaža zbira ločeno od odpadkov iz zdravstva, 
-        odpadki iz zdravstva shranjujejo in začasno skladiščijo v posodah ali vrečah, na katerih je vidna 

oznaka vrste odpadka, 
-        odpadki iz zdravstva ne mešajo z drugimi odpadki oziroma ne mešajo med seboj, če gre za 

različne vrste odpadkov iz zdravstva, 
-        odpadki iz zdravstva oddajajo zbiralcu v posodah ali vrečah, na katerih so napisani podatki o 

kraju in času nastanka, vrsti odpadka iz zdravstva po številkah iz klasifikacijskega seznama 
odpadkov ter količini odpadkov iz zdravstva. 

 
 
10.1 Zdravstveni odpadki, ki nastajajo na Univerzi v Mariboru: 
 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri 
zbiranju in odstranjevanju 

18 01 04 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri 
zbiranju in odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

18 01 06* Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo 

18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06 

18 02 02* Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb zahtevajo posebno ravnanje pri 
zbiranju in odstranjevanju 

18 02 03 Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne zahtevajo posebnega ravnanja pri 
zbiranju in odstranjevanju 

 
 
 
10.2 Zdravstveni odpadki, ki nastajajo pri posameznih članicah Univerze v 

Mariboru : 
 

 UM in članice UM Vrsta odpadka (številka) 

MF 
Medicinska fakulteta 18 01 01 

18 01 03* 
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18 01 04 
18 01 06* 
18 02 02* 
18 02 03 

FZV 
Fakulteta za zdravstvene vede 18 01 03* 

18 01 04 
18 01 06* 

FS Fakulteta za strojništvo 18 01 04 
FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 18 01 07 

 
 
10.3 Skupne količine nastalih odpadkov iz zdravstva : 
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) 21 0 0 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

702 508 1.149 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

255 301 480 

18 01 06* 
Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

223 180 175 

18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06 0 1780 2.000 

18 02 02* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

78 77 194 

18 02 03 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

0 0 20 

 
 
 
 
10.4 Količine odpadkov po posameznih lokacijah nastanka : 
 

10.4.1 Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor - MF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 



 
Načrt gospodarjenja z odpadki  

          
  

                                             stran  69/75  
 

kg kg kg 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) 21 0 0 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

702 508 1.102 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

204 222 272 

18 01 06* 
Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

223 180 173 

18 02 02* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

78 77 194 

18 02 03 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

0 0 20 

 
 

10.4.2 Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor - FZV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2019 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2020 

kg 

Skupne 
količine 

odpadkov 
v 2021 

kg 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

0 0 47 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

30 21 185 

18 01 06* 
Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

0 0 2 

 
10.4.3 Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor -FS 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

18 01 04 Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 

21 58 23 
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odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

 
 

10.4.4 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor - FKKT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2019 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2020 

kg 

Skupne 
količine 
odpadko
v v 2021 

kg 

18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06 0 0 2.000 

 
 
10.5 Odgovorna oseba v zvezi s prevozom in začasnim skladiščenjem odpadkov iz 

zdravstva in opis njenih del  
 

Odgovorna oseba v zvezi s prevozom odpadkov in začasnim skladiščenjem, odpadkov iz zdravstva 
je vsakokratni rektor in vsakokratni dekan posamezne članice. 
 
Njene obveznosti so : 
 organizacija 
 nadzor 

 
 
10.6 Odgovorna oseba za pripravo in izvajanje načrta ravnanja z odpadki iz 

zdravstva 
 
Za pripravo in izvajanje načrta ravnanja z odpadki iz zdravstva je odgovoren vsakokratni rektor in 
vsakokratni dekan posamezne članice oziroma vsakokratni glavni tajnik univerze in vsakokratni 
tajnik članic. 
 
 
10.7 Način ločevanja posameznih vrst odpadkov iz zdravstva na kraju njihovega 

nastanka 
 
Ločevanje se izvaja na kraju nastanka. Odpadki se odlagajo v posode ali vreče, ki so namenjene 
skladiščenju odpadkov iz zdravstva. 
 
 

Številka 
odpadka 

Naziv odpadkov 

Posode in vreče za 
hranjenje in začasno 
skladiščenje odpadkov iz 
zdravstva 

18 01 01 

Ostri predmeti (razen 18 01 03) 0,6L, 1,5L, 2L, 3L in 6L 
plastični zabojniki za enkratno 
uporabo za ostre predmete z 
neprodušnimi pokrovi v 
prostorih, kjer nastaja ta vrsta 
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odpadka 

18 01 03* 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

25, 50 ali 60 L plastičnih 
zabojniki za enkratno uporabo 
z neprodušnimi pokrovi v 
prostorih, kjer nastaja ta vrsta 
odpadka 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno uporabo, plenice) 

110 L plastične vreče  
nameščene v vseh prostorih, 
kjer nastaja ta vrsta odpadka 

18 01 06* Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

steklenice ali druge plastične 
posode,3L, 10L, 25L, 50L  

18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06 steklenice ali druge plastične 
posode,3L, 10L, 25L, 50L 

18 02 02* 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 
odstranjevanju 

25, 50 ali 60 L plastičnih 
zabojniki za enkratno uporabo 
z neprodušni-mi pokrovi v 
prostorih, kjer nastaja ta vrsta 
odpadka 

18 02 03 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

25, 50 ali 60 L plastičnih 
zabojniki za enkratno uporabo 
z neprodušni-mi pokrovi v 
prostorih, kjer nastaja ta vrsta 
odpadka 

 
 
10.8 Način označevanja posod in vreč ter o vrsti materiala, iz katerega so posode 

in vreče izdelane 
 
Na posodah ali vrečah za odpadke iz zdravstva, ki se oddajajo zbiralcu so napisani podatki o kraju 
in času nastanka, vrsti odpadka iz zdravstva po številkah iz klasifikacijskega seznama odpadkov 
ter količini odpadkov iz zdravstva.  
Primer : 

18 01____ 
NAZIV ODPADKA 

KRAJ NASTANKA:_____________________________ 
DATUM NASTANKA:__________________ 
KOLIČINA ODPADKA V LITRIH 30L        50L        60L 
DATUM ODDAJE:_____________________ 
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18 01 03* NEVARNI ODPADEK 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in 

odstranjevanju 
KRAJ NASTANKA:_____________________________ 
DATUM NASTANKA:__________________ 
KOLIČINA ODPADKA V LITRIH 30L       50L      60L 
DATUM ODDAJE:_____________________ 

 
Posode in vreče, ki so namenjene začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva so narejene iz 
materiala, ki pri običajnem ravnanju glede na fizikalne, kemijske, biološke in druge lastnosti 
odpadkov iz zdravstva zanesljivo preprečujejo ogrožanje okolja in zdravja ljudi. 
 
 
10.9 Prevoz odpadkov iz zdravstva na območju, na katerem se opravlja zdravstvena 

dejavnost  
 
V prostorih stavbe se odpadki prenašajo ali vozijo na vozičkih v posodah in vrečah, ki so namenjene 
skladiščenju odpadkov in so vidno označene z vrsto odpadka.  
 
 
10.10 Podatki o zbiralnici ter o njenem vzdrževanju in čiščenju 
 
Zbiralnica odpadkov se nahaja v pokritem, ograjenem in nepooblaščenim  osebam nedostopnem 
prostoru in je namenjen izključno skladiščenju odpadkov iz zdravstva. Nahaja se ...., tako, da je 
prevzemnikom odpadkov omogočen prevzem odpadkov. Vrata prostora so zaklenjena in ključi se 
hranijo pri glavnih povzročiteljih odpadkov. Prostor za zbiranje odpadkov je označen z vidnim 
napisom in opozorilom, da je vstop nepooblaščenim osebam prepovedan ter opozorilom možnosti 
ogrožanja zdravja ljudi. Prostor je izveden tako, da se lahko očisti in dezinficira. V prostoru se 
shranjujejo odpadki v ustrezni embalaži tako, da ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo zdravja ljudi.  
 
 
10.11 Začasno skladiščenje odpadkov iz zdravstva v zbiralnici ali zbiralnicah  
 

10.11.1 Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor – MF 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 
03) 

Prostor za  odpadke 
K19, MF UM,Taborska 
ulica 8, MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 01 03 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in 

Prostor za odpadke K19, 
MF UM,Taborska ulica 8, 
MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 
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odstranjevanju 
18 01 04 Odpadki, ki z vidika 

preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. 
obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

Prostor za odpadke K19, 
MF UM,Taborska ulica 8, 
MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 01 06 Kemikalije, ki sestojijo iz 
nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

Prostor za  odpadke 
K19, MF UM,Taborska 
ulica 8, MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 02 02 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužb 
zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in 
odstranjevanju 

Prostor za odpadke K19, 
MF UM,Taborska ulica 8, 
MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

18 02 03 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužb ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju 

Prostor za odpadke K19, 
MF UM,Taborska ulica 8, 
MB 

Prevzemnik prevzame 
odpadke iz istega 
prostora, kjer 
skladiščimo 

 
 

10.11.2 Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor - FZV 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

18 01 03* 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe 
zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in 
odstranjevanju 

V posebej označenih 
kontejnerjih za infektivni 
material 

V laboratoriju  

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 
zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. 
obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

V vrečah za komunalne 
odpadke, le te gredo v 
zaboj za komunalne 
odpadke 

V zaboju pred 
fakulteto 

 
 

10.11.3 Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor -FS 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

18 01 04 Odpadki, ki z vidika 
preprečevanja okužbe ne 

Odpadki se v ustreznih 
posodah shranjujejo v 

Prevzemnik prevzame 
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zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in 
odstranjevanju (npr. 
obveze, mavčni povoji, 
oblačila za enkratno 
uporabo, plenice) 

laboratorijih. odpadke v laboratorijih. 

 
10.11.4 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor - FKKT 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov 
Prostor za skladiščenje Zbirno mesto za 

prevzem 

18 01 07 
Kemikalije, ki niso 
navedene v 18 01 06 

  

 
 
10.12 Urnik oddaje odpadkov iz zdravstva zbiralcem  
 

Številka  
odpadka 

Naziv odpadkov oddajanje 

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) Po potrebi 

18 01 03* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja 
okužbe zahtevajo posebno ravnanje 
pri zbiranju in odstranjevanju 

Po potrebi  
(v povprečju 5 odvozov na leto) 

18 01 04 

Odpadki, ki z vidika preprečevanja 
okužbe ne zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju 
(npr. obveze, mavčni povoji, oblačila 
za enkratno uporabo, plenice) 

Po potrebi  
(v povprečju 5 odvozov na leto) 

18 01 06* Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih 
snovi ali jih vsebujejo 

Po potrebi  
(v povprečju 5 odvozov na leto) 

18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene v 
18 01 06 

Po potrebi  
(v povprečju 5 odvozov na leto) 

18 02 02* 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja 
okužb zahtevajo posebno ravnanje pri 
zbiranju in odstranjevanju 

Po potrebi  
(v povprečju 5 odvozov na leto) 

18 02 03 
Odpadki, ki z vidika preprečevanja 
okužb ne zahtevajo posebnega 
ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju 

Po potrebi  
(v povprečju 5 odvozov na leto) 

 
 
10.13 Notranja navodila o ravnanju z odpadki iz zdravstva in drugimi odpadki, ki 

nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti  
 

Na Univerzi v Mariboru imamo enoten sistem ravnanja z odpadki z namenom varnega in pravilnega 
odstranjevanja odpadkov za vse odpadke, ki nastanejo pri zdravstveni dejavnosti, ostale odpadke 
iz dejavnosti in ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov. Za vsako lokacijo so določeni tehnični, 
organizacijski in drugi ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih 
škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje. 
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Namen je: 

- preprečiti možne škodljive učinke vplivov odpadkov na okolje 
- preprečiti okužbe in poškodbe oseb, ki prihajajo v stik z odpadki 
- zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov na mestu nastanka 
- zmanjšati količino odpadkov 
- znižati stroške, povezane z odpadki 

 
 

10.14 Usposabljanje zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki iz zdravstva  
 
Zaposlene se redno informira o : 

− zakonodaji s področja ravnanja z odpadki, 
− možnostih preprečevanja nastajanja odpadkov, 
− pravilnem ločevanju odpadkov na izvoru njihovega nastajanja, 
− pravilni uporabi embalaže za zbiranje posameznih vrst odpadkov, 
− ravnanju z nevarnimi in nenevarnimi odpadki. 

 
Na temo preprečevanja nastajanja odpadkov in  njihovega ločenega zbiranja se pripravlja 
informativna gradiva. 
 
Organizira se ogled objektov za ravnanje z odpadki. 
 
 
10.15 Finančno vrednotenje načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva  
 

ukrepi 
Finančno 

vrednotenje 
povprečni strošek odvoza odpadkov iz zdravstva je v letih 2019, 
2020 in 2021  

3.513,01€ 

uskladitev embalaže za zbiranje odpadkov (označitev) po dogovoru 
dopolnitev in izboljšanje sistema ravnanja z odpadki za vse odpadke  po dogovoru 
nabava zabojnikov po dogovoru 
izdelava navodil po enotah  po dogovoru 
ureditev zbiralnice po dogovoru 
obveščanje zaposlenih s postopki ravnanja z odpadki (predstavitve, 
izobraževanja) 

po dogovoru 

 
 
10.16 Časovni načrti izvajanja načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva  
 
Načrt gospodarjenja se izvaja in velja do naslednje spremembe ravnanja z odpadki. Načrt 
gospodarjenja z odpadki bo ustrezno spremenjen ob vsakokratni spremembi ravnanja z odpadki. 
 
 
 
 


